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अथ लक्ष्मीसदसूम् । 
अार्देोधिन्याख्यया व्याख्यया ऽवततरणनिः्ेणिफषा च समलद्कुतमर। 

श्रीगणेशाय नमः । 

यलक्ाशलारन्तेदेहेन्ियमनोधियः । 
सर्वोपायिविनिक्तं तमात्मानषपास्मरे ॥ २ ॥ 
अखण्डवण्डपाखण्डखण्डिपाण्डिर्यपण्डिताम् । 
शभाद्री इचिखापाद्री शरदां श्वमदां समः ॥ २१४ 
पादाधःतहेपपुष्कस्दखा रेतत्रयेणोऽ्भ्वला 
धृमिष्टन्यतियक्तमदिगुकुला दारामर्दन्याङखा 1 
उनुदस्तनमण्डला इतखला दीप्यन्महश्चका 
साऽज्नाऽभीतिगदारिपाणिकपला विन्ध्यार्या पातर न\५३१ 
देग्पयूषि यो ऽ्टशषनिनदैभशयण्डमान्दोखयन्, 
देदेपिमिभञनैकपटुषारर्वासयेगाऽ9ङुखः { 
शूरमोवषिमाप्रिसनिभमदाशण्डारगण्डोच्छल- 
दरकासारविषितितखिनयनः पायान्महयमैरवः # घ ॥ 
चन्द ऽततिफारुण्यमगण्यपुण्यदाक्षिण्यावण्यगुणे शरण्य । 

„ सत्सोषितं ते इुक्देयतं भे ननादितनदरपरामवन्द्रम् ॥५॥ 
साराऽपसारवियेकतः'पतिदिने मारादेवोरवर- 
यैः सन्तापपरम्पराङ्लजनोद्धाराय ताराधिप! 
पणौ येन शिवाख्यभूभिपतये द्तेहिकाऽशयुष्मिक- 
श्री; सोयं भपितामरो पम पुनवैवैतिं सिद्धेश्वरः ॥६॥ 
वि्रमदयूदसंदती सिद्धसनो विराजेते । 



४: „ स्सभ्याख्याभ्वतरणे लस्मीसदके । 

यद्टीटया विमल्या दिवः सन्तोषसं शतः ॥ ७ ॥ 

अ्भः-अत्र सिद्धराज्ञो मत्मपितामहये गणेराध । शिव 

स्तच्छिष्यः दिवाजी राजा हरथ. ॥ ७ ॥ 

ह तमेव तपतां वरं परणुरं भकारमदं 
नमामि यद्युग्रदं नवनवोत्सवं लेदातः । 

श्रयन्कृवलयं नयन्सकरबीरराजधि्यं 

सफुरत्मलुरतारफो महति सत्पथे वतैते ॥ ८ ॥ 

अर्मः-तपतां ` तपस्विनां भकादाकानां च वरं ते सिद्धे" \ 

रं रविं च ¡ भकाः स्छिरातपच 1 इन्दीवरं भूवलयं च । 
स भसिद्धदिवाजीसंजञः करवीरपुररानः सकलबीररानशध.। पो- 

इयाकलासदितः विरिष्टा इरा नीहाररूपा यस्मात चासौ राना 

चन्द्र । तारा युक्ता । सत्पथे सन्मार्गे आकाशे च ॥ ८ ॥ 
अपिच- 

वेदां यस्य वशंबदाश्रिरतरं छत्राणि शास्राणि पर् 
दामीर्ापि वरा ऽलुशासनविधौ का वा कलानां कथा । 

कीतिशनीशरुतयोषि यस्य तयो लोकस्ठतेभूमयः 
सर्गः स पितामदो बिजयते आओरीरामचन्द्रो मम ॥ ९ ॥ 

शृतकामो णग्रामो रामो दामोद्रभियः । 

कल्ये डशलाः कथमेनं बलाधिकम् ॥ ९० ॥ 

अर्थः-न्रह्मविच्वातपूणेकामः कामपाल । रामः पत 

चनामा मत्पितामहो वटरामय । दामोदर एतनामा तच्छिष्यः 

कृष्णथ । वलं शारीरं बौद्धशासीयं निज्ञानजं चेत्यनेकथा अ- 

नयन स्पष्टम् । दाला इति कठेषदम् ॥ १० ॥ 
अलञ्चकार विपुलं महाराजङ्खं तु यः । 
तं राममेव जानीमो वर्यं परमोदयम् ॥ १९१॥ 



आारस्भप्तवक' १। ४ 

अथैः-अलङ्कूते चरर निवारितं च ! महारानः शि- 
बानी स्त्रिया ! इटं शृ वंशाथ । रां भागव । परस्य 
शमस्य उदयो यसत् परशोभयाःकान्त्याधोदयो यत्रेति ।११॥ 

सानायावा्रयो रामः सदामोदरसंथितः। 
सदाश्गिवानन्दकरो यहुणपरकरः परः ॥ १२॥ , 

अधैः-नानामहाराजमाउमदारान इति नागकाऽतुन- 
द्यस्य आभयभूतः स्वयं वावामहाराज इत्यपरना्ना ख्यातः ! 
अन्यत्र नानामावानां साक्तिकमावानामाश्रयभूतः । रामः 
पूर्वोक्तः श्रीमान् दाश्चरथिश्च । स दापोदरमाम्ना छमरेण संधितः 
सर्मदपोदरसंभितथ ! शिवाजी शश्च ॥ १२॥ 

नमरो ऽस्तु रामचन्द्राय च्योत्स्ाविस्तारकारिणि [ 
फल्या ऽमर्या यस्य शिव आनन्द्भागभूदः ॥ १३ ॥ 

अ्ैः-उ्योत्ला एतनामा भ्रातिशास्यरक्षणामिधायको 
ग्रनयश्चन्द्िका च } अन्यत्सपएष् ॥ १३ ॥ 

तमेव बुद्धिविधाश्रीपदातारं दयार्णवम् । 
परक्रोष्देएारं मत्सवैस्वं नमाम्यदम् ॥ १४ ४ 

अपिच 

येषा रसक्ञारन्तर्ाग्देवी नपेकीयति । 
श्रीमतस्तातपादास्तान्वन्देहं ृष्णवण्डिताम् । १५. 
तत्सुतेन श्रीनिवास्पण्डितेन मनोह \ 
रुक््मीसष्से क्रियते शकेयं वाल्योिनी ॥ १६ # 
शुतिस्पतिषुसणतिहासन्पाकरणादिकम् 1 

प्रपाण सशयोच्छिसयै तावन्माभर परदस्थैरे ॥ १७ 1 



४ सव्यास्याऽवतरणे लक्ष्मीस्ख 

ायोऽ्नुमासयमकसद्धावात्न् दद्येते 1 

अ्थीलडारटत्तानि मतिपद्यं समासतः ॥ १८ ॥ 

अदुदरन्ते न संखष्य्यादिकं विस्तरभतितः । 

छगमानां दुमानां पदानामपि सर्वशः ॥ १९ ॥ 

ख्याख्यानं लिरूयते तवेतद्ावहुद्धिवलो दयम् । 

शतां सङ्गतं यत्तव त्यश्यतां यदसद्ृतम् ॥ ९० ॥ 

पौरस्त्यादिनिद्चाचरवरनमहामारातैया ऽनन्ता 

विक्षि गमितो विधिः सद घुरर्गत्वा पयोधेस्तयम् ॥ 

य भस्तुत्य यदाज्ञया दिविषदः सषु वनौकोगणे- 

च्वारम्सं कलयाश्चकार तमजं रामं नमस्छुभेदे ॥२१ ॥ 

इहं खख सकलसकरकविमूरषन्येन निगमाऽऽगममर्वस्व- 

विदां मेक्षावतामप्यग्रगण्येन श्रीमदेङ्टाध्वरिपाण्डतेन निखिलवि- 

शवगुणदोपमतिपादकविश्रय्याद्ीकान्यकरणममा 
दादनिवौच्य- 

व्यायिसमापन्नतया वहुतरानर्वदयुपनग्ुपा पुनस्तत्परिहारार्थं 

निर्यैणस्यापि परमात्मनः पारमैश््पसम्पादकएुचावचमपशचे।पा- 

दानविषयं च श्रीरमदिव्यारूयं दैवतमेवैतस्य इशटाञकुशल- 

निरैकतया शरणीीकरणी यल्वेनैकान्तिकं मन्वानिन “^ काव्यं 

यदासिथकतेः इत्पादिमम्मटभद्ादिविधानस्प सत्कान्यपरतां ! का~ 

ल्यालापांशच वैयेदिस्यादिनिपेधस्य भाणाद्यसत्कान्पीवपयत्व 

च निश्िचितवता शरीस्तोजसदसकं चिकणा अविगीतशिष्ट- 

चारविपयत्वात्यरिशेपाऽ्चुमानाच नि्वि्रपरिसमाक्षिफलकं च 

वस्तुनि्दशपूषैकनमिकिपात्मकं मङ्गलं स्वयमाचरता पिप्यरिक्ायै 

ग्रन्थतो निवध्यते- 



आशरस्नप्तपषः १। 

छष््मीचरणराजविरक्षारक्षितवक्षसे 1 

वरिश्वसगादिरीराय वेङ्कटब्रह्मण नमः ॥ १ ॥ 

रु्मीरिति ! रक्म्याथरणौ पादायेव राजीवे कमठे म- 
पूरव्यस्कादित्वात्समासः । तयोरखंक्षया अविदारिताख्यरति- 
वबन्धरपया लक्षितं चिन्धितिं बक्नो यस्य तस्मै | पुनः पिद्वस्य 
सथैस्य जगतः सर्गदि सामान्ये नपुंसकम् । आदिशब्देन पाल- 
नलयावपि शेते । तदेव खीला कडा यस्यतस्मै | जत्र 
शरुतिः“ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातान जीव- 
न्ति यल्मयन्त्यपिसंविकन्ती'ति । ° जन्मावस्य यतः छो- 
फवन्तु लीराकैवरस्यमिति न्यायौ च । वेङ्टाख्यत्रह्मणे नमः 
हीमाो ऽस्तु } नमःखस्तिस््राहास्वारछवरषञ्योगाचेति च- 

[ कव 
न 1 अथाऽचवतरण्नःलाणक्त 

श्रीषस्वयै नमः। 
चिक्लानघनमानन्दर्ससम्दोदतुन्दिकम् } 

द्ाश्वनं श्रेयस्ते नि वाच्रह्म समुपास्महे ॥ १॥ 
धियं अपय अतिपवमस्याः सुखाऽवतासय पुरस्करोति । 
ख्षमीसदस्परि्योममातं निःधेणिकां सम्पाति रामन्षासी ॥ सौ 
श्रीनिचास्चिद्धने ऽपि विभ्वराच्छीनिवासमदहिपीसदस्क । 
स्वाशयं सुपण पितम्वनी स्वाद्यया मम न सीरोनिष्धिया ) रो 

९ सथ पवविशततित्तवकेर्मपवर्ती रक देवी वुष्टूषुः भमान 
वेङकटाध्वरिनामा कचिव्रये अब्द प्रारम्मत्तवकमारिप्युर्वि्वसर्मौ- 
षीति प्रारम्भलिङ्ध निर्दिरादर् ायायधलिदस्य ब्रह्मणो जगज्ञन्मा- 
दिकारपतासच्रघास्यस्तदुप् रमापदेपद्ययावकरससाच्छिनचक्षः- 

श्यटे विखासमाध्ररूनजगद्रचनादिकावै मयव्रन्तं वेद्धटाचलपति 
प्रफमरभु भङ्खलमाचरति। 



द संव्याख्याऽवतरणे लक्ष्मीसहस्रे 

तुथ 1 अत्र यद्यप्यस्तवत्यध्याहारे क्रियादीनमक्षरीरमितयुक्तः 

स्वादश्षरीरत्वदोषः । तथा चोक्तमलङ्कारतिल्के- स्फुय्मत
ीयमा 

नायाः क्रियायाः पये अभविपि न दोप इत्यभिधाय ततरैषोः 

दाहूते-हदगं तयि राघवे! इति । अनास्तीति स्फुरता त्रिया 

ऽतो न दोष इति । युक्तं चैतत् 'अस्तिभैवन्तीपरो ऽपयुज्यमा- 

नोप्यस्ती'ति भाष्याव । भवन्तीति कटः सत्यपि ततैव 1 अत 

रतिसमयलब्रलाक्नाचिन्दस्य सद
ा हृदि धारणाच्ा म्रकृषए- 

मारपदत्य ध्वन्यते । तेन च स्वाश्रयापेक्षया स्वपियतमाश्रयस्य 

अगवतो ऽतीव भियत्वेन तदाश्रयिहुः क्षिमका
्यसिद्धिरिति शीः 

स्तत्र क्वेः परिकरः | अविदारितवन्धरक्षणं भृद्रारवासे 

धनास स्वपादौ दयितस्य वकषःस्थिती
 समानि करदेन । किं 

४ 
भुनीन्धैरविदारित

ाख्य इति | 

चिननतोख रमते तदासौ 
भोक्तो द् 

अनुष्टुब् ट्प । युग्मविषुला पथ्पावक्र चेति । यस्यां 

लः सप्तमो युग्मे सा यग्मव
िषुला मता" श्ुनोर्जन सरिद्धदैः पथ्

यावग्र 

भरकीर्वितःमिति छक्षण
दयमपि दतरनाकरे 1 अत्र॒ लाक्षारक्षितः 

नेन व्यद सम्भोगम्प्नाराख्यो रसः 
। भगवहत 

श्रीरद्येभ्यामालम्बनो
 हीपनावभा- 

वाभ्यां कटास्ायलुमावेन हप
ौदिर्फिचारिषया च ट्ाच् 1 

तदुक्तं रसमीमां सायां -' त
न सीपुंसगत क मेम, रतिः स

्वापिभ- 

योत्र 1 शरुह्वारस्ते कान्ता रह
 भरत् 1 दा ॥ अनुमः 

शृक्ारे पिरैरुक्तः फटासादिः । शङ ऽगरषा ग्नि पिपा 

स्मतिर्षतिथिन्ता ॥ अ
सयुरयं चापस्पं प्रीरा ्पम्यपोन्पाद्ः 

। 

जटता मदो विषादो श्तिरवद्दित्या प्ुधूप्िय दिगपि र 

पएतपमोक्ता सेत । आस्मिन्यपे भमा 

शृषारे स्यभि
चरिण 

( 

बुलत्व्रीरी सनि
ः । तलस्णं याग्मद्यनडर-दे

 एर रीनी 

तिस्थाविभावस्य 



अएरम्मस्तद्फ. १। । । 

गौडीया चैदं चेति सान्तरे ! एका भृयःसमासा स्याद्सम- 
स्लपद। परेति । तन्मते द्वे एव रीती ! सेद््भस्य स्फुटमध्यस्वा- 
{दस्य च मौदसान्मध्यमाऽऽरभटी दन्ति । मत।प्दरे ऽस्याः स~ 
 पसाधारण्यस्योक्तत्वाव् ! खघुयुरुवणमिश्रणान्पध्यां गतिश्च 1 

' एतलश्षणमलङ्का्सतलके । अभैन्पक्तः ओजः भसादः ओलिर्यं 
{ ग(स्भीर्यमिस्वादयो गुणश्च कान्यादश्ोक्तलक्षणादुसारेण य- 
' थायर्थं जेयाः 1 जत्र श््दाखङ्ारो स्यनुमास्रः । शुल्यश्च्य- 
 क्षर। वृत्तिरसुमासः स्फुरहण' इति वाग्भट; । अयं छेकाऽनुमासो 
` लाटाऽ्युप्रासश्चेति द्वेषा । अस्य सक्षणविक्तासो ऽस्मर्छेतचम्पु- 

भारत्ीकायां द्रष्टव्य; ! अथौऽलङ्कासो रसवान् रूपकं च 1 क- 
विगतमेगवदरेतिरूपच्पभिचारिभावाञ्तवेन श्ृदगातेपन्यासात् 1 
चरेगाविषयस्य विषयिणा तादष्यरजनाेति ! ल्ष्मचेय- 
सम्भे तमणस्य (तो व्योम शुन्यं फरणमिति फलाऽभावोक्तया 
भसोगाऽनरैतवे अपि 'देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादवा- 

चाः \ ते सरवै नैव निन्य: स्युिपित्तो गगतोपि वे'ति मा- 
माण्यादृद(प इति ददक् ॥ १ ॥ 

असरक्षमरुणान्जद्शे 

भस्पीतपयोधरस्फुरन्मृत्तिम् । 
मन्ति दधीमहि सततं 

ष रोकानां मात्र च पित्तरं चे॥२॥ 
¦ असदक्ीभति । नास्ति सदक्समाना समानश्च सया येन 
| 

{ २दानीं निरुपमां फोकनद खमाननयनां पीवसरुचमर्टसरस्काठि- 
॥ न्यः ऊेोकजन्ी रमादेवी, निख्वुङ र्विश्यङ्िखो चने सजखजयदनीलट- 
६ देष्टुं जगत्पि्तर भगवन्तं नारायणं च ददि धास्येनेति दस्योः सा- 
‡ यकालिष्ी निजमनसि स्थिविमाद्ासान माष । 

| 



(~ सस्याख्या$यतरणे टक््मीसदसे 

तां त च) निरुपमां निरूपममित्वथेः । तथा अरुणान्ने ए 

द नेतरे यस्या; 1 अन्यवाऽरणः घैः अन्नश्चद्ः तौ 

यस्य तमू ६ अरुणो भास्करेपि स्याव! अच्जो जैवादृक शति 

चाऽमसौ । “अनिर्मूथी चश्चपी चन्रसुरयौ ति धुण्डकश्तेः । 

व्वन्दरमूयो च नेतरे" इति स्परतेशच । पुनः ्रसफीतयोः पीनयोः 

पयोधरयोः सनयोः अन्यच प्रस्फीतः सतोयो य- प्रयोधरो मेः 

घस्तद्वच स्फुरन्ती शोभना मूर्ति. काठिन्यं कायश्च यस्या यस्य 

तांतं च । कोकानां जगतां मातरं रमां पितरं वेडटेदं च म; 

केम) आगद्सायां छिङ् । वयमिति 
नसि सततं दधीमहि स्थापः 

दपः । अत्रोभषो रष स्तन्येन परकृत शेपः । ग
ी तिर्वृत्तम् ॥२॥ 

घुनः स्वस्य कवनर्णाक्तमापत्यर्ध रमामिव सोत्ति-- 

आतरस्बुजव्रिडम्बिरोचनां मातरं ति जगतामुपास्महे । 

क्ीतरम्यकरूणावरो कनै तरङ्गयति मङ्गलानि नः ॥ २॥ 

आतरति । या सक्ष्मीः शीतानि रम्याणि करुणया ऽवलो- 

नतैः कटाक्षिरित्यर्थः । नो ऽस्माकं मङ्गलानि धर्माधकाम- 

सितां मातःकालीनं यदम्बुजं 

लतां त्रयाणां लोकानां 

कनानि 

भोक्षाख्यानि तरद्गयति विक्तारय 

श्नुदर्बतः लोचने यस्य 
ताद्रिदम्बयतः 

मातर श्रीदेकीमुषास्मदे । वर्यामति दपः । तन्महिमा अगे ऽभि- 

चास्यत । भत्र रथोद्धतात्तम् 1 उपमाल्ङ्ारश्च ॥३
॥ 

[वाः 4 ॐ ७: 

३ गुना विनलमनोरेदयाक सरस्मकुमधि वर्धनीं प्रातप्तन~ 

ममखसमाननयना त्रिछाष्तीमातस्मुपास्मददति निजघ्युमाघापतये भादा 



सारम्मप्तवकः १। 

अथ स्त्गरुवर्गं भणमदि- 
आचक्रायुधमा च मासकगुरोराचार्ैवग भजे 
म्यस्थेरिह नाथयामुनमुखैमौन्यैः सनाथीद्तम् । 
क्षीराम्भोधिसुतापयोधरपयःपुरा इवोदित्वरा 
यदा चां विसरा जगन्ति नितरामुजीवयन्ति स्वयम् ॥४॥ 

आचकेति क्षीराम्भोधेः क्षीरसागरस्य घता र्मी त- 
स्याः पयोधरयोः स्तनयोः प्यःपूराः दुग्धभवाहा इव उदित्वरा 
उद्यनशीखा; यद्राचां येषां नाथयासुनमश्वीनां वाचां वाणीरना 
कतिः समूहाः जगन्ति भरुखनातनि नितरामयन्तं स्वयभितरा- 
ऽनपेक्षतेनोज्जीवयान्ति आनन्दयन्तीस्य्थः । इदाऽस्मिन् शुरु्वगे 
मध्यस्मैध्यवसिभिः तैनीथश्च यायुनश्च त्संज्ञकावाचार्यौः ~ 
खमिव य॒रूयौ येषां तैः मान्यैः कीतिमद्धिः पुरपः सनाथी्धतं 
युक्तमिसथैः । रपिघ्ठखसनार्थामत्यादिदरनाद् । चक्रायुधः 
श्रीविष्णुस्वमीभिन्याप्येत्याचक्रायुधम् । - याखयीदाऽभिविष्यो- 
रित्यव्यर्यमावः । आ च मामकसुरेभैदरुमभिन्याप्य । आख- 
यौदुावचनईति कममवचनीयसे पश्चम्पपाङ्परिभिरिति पथ्व- 
मी ) घञापसगेगतित्वाऽमावादाडो च्यघधाने ऽपि न दपः । 
ते भागधातोरिति नियमाच् । आचायैवगी शुरुसह्वं भजे सेवे । 
अत्र श्वादूरुविकरीडितै उत्तम् ५४ ॥ 

४ स्तास्प्रतं निजकचिचाचाः सस्प्वायश्युद्िः परतः परव्श्धयितुमि- 
मिदिराक्चद््रपषादया व यद्वाग्विस्तयः स्वयं खोकानतीवोजी- 
खयन्ति कां नाखयपादारभ्य मध्यवर्सियासुननायादिन्योभिर्त नि~ 
सषेरिकमेद्टनाययेदान्ताचायेषयेन्ताम्ाचचयेपरस्पसे जते ॥ 

४; 



सभ्यास्याऽ्वतरणे ठक्मीखदले 

अथाऽऽदिकविलादाल्मीकिं ग्रण
मति- 

जरूधिदुदितुः स्तुखा सत्या सती मम भारती 

रचयतु नमो वाचे आचेतसाऽऽ
ननजन्मने 1 

पं नयन्त्यनया यया 

नीता सीताचरित्रसुधाक्षरी ॥ ५ ॥ 

जछधीति। यथा भवः सैसारस्तापदेठत्व {हवो
 ऽरण्या- 

। तस्माद्धबो जन्म यस्य 

भिः । दवदावौ वनारण
्यवही इत्यमरः 

नयन्ती सीतायाश्वरितरमेव सुधाक्षरी 

त ता छेषं नादं भरति 

सुलभतां नीत। मापिता तस्यै भचेता वरुणस्तस्यापत्यं भाचेतसो 

कारमीकिस्तस्याऽऽन
ननछसानजनन उद्धवो यस्यास्तस्यै वाचे 

आदिकाव्यराम यणायेत्य
र्थः । अनया अदृतोपक्रान्तया नलः 

धिदुदिवः शरकिक्स्याः सत्
या यथाथैया स्तुत्या सोनेण सती 

शुचियूता ममं भारती बाणी नम
ः रचयठ कर्तात्विव्यथंः । द्- 

पृरिणीदत्म् ॥ ५ ॥
 1 

` 

अथ चिष्णुष्ुर णकरणत्वेन ् ैप्णवघुरूयलात्यरकरं स्त
ौति 

पराशरमुनीरितुः श्रणतिकर्म कुमस्तरा- 

तियय जननां संसारदायाऽनलजे प 
चसनाभ्नद्यसो खुवि स 
दिता वाचे साध्व्या लदमीस्तुर्णा साधुतामुप- र कसेस्विति सपवामादार्म्यन्रतिपाद्फमादि- 

१० 

भवद्वभवं तापं छो 

` भुवि सुरुभतां नीत 

५ स्यम 

छष्मोरूषस्यना 
दमीकिमदयमरुनिमु 
मता मारा 
काव्य राम्यायणं 

प्रणमति | 

६ अधुना इक्नयुण भ
ित 

सो नित) मदतपनोत्
गयमिः (युचि | 

४.३ रि चि 

‡( स्वमधिकपाण्दित्यादि
गुणाभ्यद्ुत भ गुते, 



२ # ११ 
ञ् 

सारम्मस्तयण्ः १) 

= 2(, 5 महीनगुणदोभितैरमृतसाधनोत्कण्डिभिः । ६ 
पने 

यदीयद्कतिसिन्धुना विमथितेन यलहुतैः "प 
भः व्य 

प्रकाशमिह् नीयते परमपुरुपप्रेयसी ॥ €& ॥ 

परादरति । अहीना; सेपू्णीः गणाः सौजस्पादयः अन्य- 
च्राऽ्हीनः सभ; स एव गुणो मन्थनरज्जुस्तेन मन्था मन्दरं 

कृतवा ने कृखा तु वादुक्रिःमिति यचनाव \ पितिः पुनः अ- 
भरते मोक्ष; सुधा च \ रयो निः्रयसाञपू्ते, पीयूषममृतं खये्यु- 
भयत्राप्यमरः । तस्य साधने उक्कण्डठिभिस्त्ण्ठायुक्तैः । बु- 

ध्यन्ते इति बुधा विदंसो देवा तैः । ज्ञादचान्द्िुरा बुधा 
इति विन्वः } तेविमथितेन यस्य पराशरणुनेरिर्य यदीय ऊतिः 
पराशरुराणरूपा सैव सिन्धुर्बगादत्वष्द न्धसतेन इदास्मिन् 
-खोके परमपरूपस्य श्रीविष्णोः मेयसी भियत्तमा रु्मीः प्रकाशं 
भकदीभावं नीयते तस्य युनीनमीरिता नियन्ता चेति पदञ्च 
रश्चासौ हनीरिता च तस्य भणतः मणामस्य मणतिरूपं बा 

यमे कुमैस्तयमतिकयेन कमेः 1 भसिद्धं हि परागरपुरणणे भी- 
भादासम्यं सख्ुदरादाविभूतेति च \ पृथिवीटत्तम ! अप्रकृत श्प ५६॥ 

अथ स्वदेशिकं स्तैति- 

ण्डत ६. 
पयूपोद्धस्नेच्छुभिष्य ) बुः ( पण्डिते ) प्रयन्ता निमयिचेनः 
{ स्वक््यस्तेन विखोडितन ष्व } यदीयस्चनासष्प्ेण भगवती लक्ष्मीः 
प्रका प्राप्यते चस्य पराश्यर्मुनोभ्वरस्याऽतिशयेन नमस्कियां शुम 

इति खष्छरीमाष्वाल्म्यप्रतिपाद्फविष्णुपुरणप्रणेनारे तत्रसषन्तं प. 

सादस्सुति नमस्फरोति 1 



क्षम्दार्याऽवतसरणे लग्मीक्तदले 

दयादय कुटटिसर्पगरुडसरय्यन्तवियागुरुः 
श्रमिन् वेङ्कटनायदेशिकमणिः प्रेयांसि भूयाति मे। 

दत्से द्टिखवेन दैवि भजतां या लवं विमतं रमे 

तस्या इन्त तवापि येन विभुता सुषु परतिष्टाषिता॥५॥ 

दधादिति। हे रमे! या ल भजतां भक्तानां द्टिलवेन क 

धक्षरेरेन वियत्व्र ईश्वरत्वं दत्ते ददाति, हन्त विस्मये, वः 

स्यास्तादटक्पभाववत्या आपि तव ॒विडता म्यत येन वेङ्कटना- 

यदेरिकमणिना दषः सम्यक्मतिष्ठापिता । विदिष्टाऽतस्य 
सिद्धान्तितत्वाव । सः दिरङ्नानदष्टिः से एव घातकरत्वात्स- 

स्तस्य गरुड इव गरुडो नाशकः । तथा तय्यन्तवियानां वेद 

न्तानां यरूराचर्यः श्रीमान श्रीसहितो वेडटनाथ ए दैशिकम्- 
मिर्मरव्ः मे म भूयांसि बहूनि भवासि भमौदिरक्तणानि 
अद द्ाददाद । शादलविक्रीडितं चमर ॥ ७ ॥ 

अथं स्वनिर्विण्णतां दद्ैयति-- 

श्ीतञ्यौतिःशिखरिनगरीसागराऽम्भोधरदे- 
जपं जल्पं जलजनिल्ये हन्त मिथ्यासमृष्धिम् । 

७ अथे रमे {या त्वं सेवमानानां निजंकरीक्चविक्षेपठेशमनिण 
विभुस्वं ( भरमुस्वं >) ददासि तस्या अपि ते वििष्टाऽ्ैतलियान्त- 
श्रतिषठा पनेन विञ्चुता ( उ्यापकत। ) येन प्रतिषछठापिता स परविसुनाप- 
दस्वद्िुर्वभ्यवस्यापकौ मिध्यादिरूपुजगवैनतेयख्रूपो वपे. 
दान्ताचार्यैः धीमान् वेङ्टना्यनामा युखुवो मष्टामतिवहलानि 
शपूव्यो दीनि श्युभानि दवास्विति निजगुख्मसतादमश्यथयते 1 

< षदानीं दे कमलाख्ये | ममाग् चारै वारं ध्यिदीरपुरतयु 
प्रजलघरदिमिथ्य।सेपद्र्नेनात्मानं चिरतरं विग्टपयन्ती भी- 

१२ 



1 धारस्मस्तयकः १। १३ 

निर्विण्णा मे ननु भगवती भारतीयं त्वदीयं 
स्तोत्रे चित्रं स्फुरति जननि स्वैरमारब्धुकामा ॥ ८ ॥ 

, शीतिति । भो जछजनिरये कमरबासिनि { रीतज्योति- 
न्द्रः दिखरी पर्वतः नगरी पुरी सागरः सिन्धुरम्भोधसे 
मेषः । आदिशब्दान्नरवरश्रमरादयस्तददिरपिथ्यासर्द्धि इन्त 
खेदे जप जस्पं वणयित्वा वभीयत्वा 1 णमुलन्तमेतव् । 
नयु निश्चयेन निविण्णा निवेद भाक्ता खिन्नेति यावत्र । मे मम 
भगवती इयं भारती स्वदय चित्र बहुपासयमकश्ेयादिगभितं 
स्तोत्रं स्मैरं यथेच्छं सपैसम्भवत्वाच् आरब्धुं भारव्छुं फाय 
इच्छा यस्यास्सा स्फुति 1 अरो मद्धाग्यमित्ययैः ! मन्दा 
क्रान्ता इत्तप् ॥ < ॥ * 

मदा<न्धक्षोणीपदययसदमनःप्रीणनङ्ते 

नमस्कारं बूमो भगवति चमत्कारवचते । 
विधात्रीमानन्दं विधुरमिह् चाऽमुत्र च तव 
स्तुति प्रस्तीववहोभरनिरसनायाऽ्य रसना ॥ ९ ॥ 

मद्ाऽन्धोत् ! हे भगवति ! मदस्िविधः 'विद्रामदो धनमद्- 
त्तपैवाऽऽनिजनो मद्" त्युक्तरक्षणः 1 तेनाऽन्धानां क्षोणीपतीनां 

श्वीत्, परिदा स्वरङयया ततो निर्वैदसुरगता खनी सत्त्वमय 
घुद्धय चिघर ते स्तोत्रे श्परैरं प्रवर्तते, तते निदान स्वत्कसगौवेत्याद् 1 

९ यथ स्ववैमवभमदमन्ठनीचनृपतिमनःपसादनाय प्रवमा 
भायै चाद्धुवाच दरत् पच प्रणामं धूमो, मास्तु कथं चिदपि तस्यास्त- 
दयौ द्न्ठिः, किन्तु सदीया जिद्वा निविंककद्टषनासाचैदिष्षामु- 
प्मिफस्ुखमसप्दा्री = स्वत्स्तुनिमेखाऽदरमतामिति राजादिप्रसादुनं 
परिद्यञय स्वस्रसावनाेच मं शरख्दियक्व याद 1 



१४ सग्याख्याऽनतरणे लस्मीसदने 

रज्ञां ये ऽपसद्। नीचाः तेरा मनसः प्रीणनं सन्तोषं करो 
तस्मे चमत्कारबचसे ऽर्कतवाक्याय नमस्कारं श्रमः न इं 
इतिं भावः । तरं किं करोपि ! तद्ाह-दइह भूलोके अघन खः 
गदौ विधुरं बडुलम् आनन्दं विधात्रीं वाणां तव स््तिम 
अद्य मे रसना निहा अंहसः नरस्तोत्रजन्मादिष"पस्य भरस्य 
निरसनाय अस्तौ मारभतामित्यर्थः। शिसरिणीवृत्तम् ॥ ९ ॥ 

अथ स्वमनोरथं प्रकटयत्ि-- 

- तनत्तादग्रचनाविदग्धरसनाकण्डूतिनिषंतये 
के चिन्नीचव्रिचारगेषचचरगिरो ग्र्न्तु भिथ्याक्रतीः । 

स्वं वाग्ह्य पुराणजिह्यगशिरःकम्पाबहं पवनी- 

कर्तु देवि वयं पुनस्तव कथारम्भाय जुम्मामहे ५१०॥ 

तदिति । नीचविचारः अन्रोकस्तुतिक्तद्रोचराशद्विषयिण्यो 

मिसे येषां ते फे चित्कवयः कान्यकतीरः ताइर्या विदग्धाया- 
अदराया रसज्ञाया जिहायाः" कण्डूतनिधते नाक्ञाय मिथ्या- 

छरती; असत्यकविताः अन्थन्तु निवघनन्तु । वर्यं वेङ्टाध्वरस्णस्तु 
स्य स्वकीयं वापे व्रह्म प्ावनीकरठ पविनीकरतु पुराणस्य पुरा- 

२० न्ध मिण्याभूने सज।दिषर्णनेः स्वामाविषयेव अनाना शरद. 
स्तिस्तन्ैव तवणपि प्र्रन्तिरस्त्विति चत्, मस्तु छुद्रवित्तद्धषादि- 
प्रहतां केषां चित्र खरखकाञ्यरच्रनाकुशखनिजनिह।पजू- 
विनेदनाय भिध्यास्वनायां प्रहिः, परं चयं त्वच्छय्यारूपसेदथुज- 
यदिरःसदस्रकस्पकारकं निजं वाग््रक्म पावयितुं व्वत्कथाऽऽरम्मायै- 
प्रात्सदामदे श्रते स्यमावक्लरनाया निजवाचः कषध प्रयोगो ना 
रूगश्यं सोचते ऽतस्व्त्तोच्रे एवाऽस्मस्रदृचिरिति षद् गदुपद्वतो 
निजवचोगीरवं छो कप्ररौचनायै प्रकटयति 1 



॥ आरमस्तवकः १। शध 

नस्य सपैस्य कषेपस्येति यावत् शिरःकम्पः शघायैः तदावर 
तत्कारकं यथा स्यात्तथा तव छक्षम्याः कथारस्माय सुम्मामदे 
माशस््येन भवतम ¦ शाईखविक्री हितम् ।॥ १० ॥ 

इदानीं स्वाऽभिमानं परिहरति- 

शय्या शव्दगणाऽनुशासनचणा छन्दोमयं वादनं 
सोदयैस्तु करानिधिस्तव रमे सूनुश्च वाणीपतिः 1 
तस्यास्ते पुरतः स्तवं भितसतिः भोऽजुम्मितं श्रावयन् 
गुज्ञविक्रयिणः श्रयामि पद्वीं साणिक्यपुञ्जापणे॥ १ १॥ 

शम्येति । हे से ! तव शय्या शेषः शन्दगणः शब्दसमद्- 
स्तदमुशषासनं सूत्रभाष्यं पनञ्जछिः शेपाऽवतारो भाप्यकृदिति 
मसिद्धं॑तेन वित्ता । तेन विततस्चुञ्चुप्यणपाविति चणप्म- 
त्ययः । वाहनं तु छन्दोमयं वेदमसुरय् । श्रुयते दि छपर्णोसि 
गरत्पान् चवते {शये मायत्रीः इत्यादिना गरुडस्य येदमय- 

त्वम् । सोद्धेम्त कलानां चतुः्प्ठीनां पोडशानां च निधिः शे 
वधिचनद्र इत्यथैः 1 सलुः पुत्र वाणीपतिर््रक्या । स्मयते हि 
मारण्डेयपुराके वाणीपतित्वं ब्रह्मणः “स्वरया सदे संभूतो बि- 
रिचो ऽण्डमनीननव" इति ! पतैव च च्रयी त्रिधा कामधेनुः 

१९ सम्प्रति रते ! पद्दाऽ्नुच्ाल्लनमहाभाप्यरृर्पतञ्तिन 
चिस्याता दोचरूपा ते द्रास्या, वेदमयो वैनतेयो वादने, कलोनि- 
धिश्च ते श्राता, वार्ूपति्रद्या चते पुत्रः, शवं चिद्धदुष्तेसपरिवःर- 
यास्तच धुरि साऽस्डम्यरं स्तुति धाधयन्मन्दमतिरह माणिक्ष्यराशिकि- 
पणी शुज्ञाचिज्रतु्ोर्णीमान्नयद्ति मन्दमतेमेम विद्धल्वरिवारा- 
यर्ते पुरः स्त॒तिर्विदुपासुपद्यत्तादेव विधास्यति निजाऽ्दड्र 
परिदिरन्नाष । ५ 



१६ सब्याख्या$धतरणे रश्मीसष्से 

स! खी भाषा स्वरेति च । तस्यास्ते पुरतो ओओ मितमतिः प- 
रिभितबुद्धिरहं मोज्जम्भितमादम्बरितं सवै श्रावयनहं माणिः 
कयरनानां पञस्याऽऽपणे टे शञ्जःविक्रयिणः पदवी पद्धति 
श्रयामि । शञादृलमिर।दितं वृत्तम् ॥ ११ ॥ 

कवीनां भलानां कवकितिसुधास्वादिममदै- 
रन॒चानेः स्ततः श्ुतिजडिमभाजो जननि ते । 
अंजमितयैव स्तव्रमिमेमकूपारतनये 
वियाता म्रध्ीमो वरिहृ्नपदैः कैरपि परैः ॥ १२॥ 

कवीनामिति । हे अ्ुपारतनये सिन्धुकन्ये जननि ! म- 
वानां पुरातनानां व्यासादीनां कवीनाम् अनूनः सा- 
वेदमधीयानिस्तत्सद्वीयैथायवद्धिरिति पावत । कवरितः 
स्तः सुधाया; स्वादिममदो गाधुभगर्वो येतत; स्तोत्र; शति- 
जडिमानं भवेखजउत्वं भजति तस्यास्ते अजापित्वायाऽना- 
ख्यषयैवं जाभिनिदादिनाचब्यदोष, इत्यते प्रमाणं तु नामिषा 
एतयङ्गस्य यन्मिथः क्रियवइति तेन्तिरीयश्रुतिः । विदसनपदैः 

२ नञ श्छ एुरकरकविपुद्कवप्रणीतेषु मत्छोप्रेषु किमी 
शश्च तच प्रच्रचिरिति चेतत, पुातनानां फीनां वकलितपीयूपस्वा- 
उुताश्दङ्कारमरमेधुरः प्रामाणिकैः स्तोतैः भवगजाच्पसुपरगतायास्ते 
इरचिपरिदा यैव शर्ट वयमुपदास्यैः परिमितः चन्दैस्तव स्तु 

रचयाम इति सतिमघुररसजडरस्नस्य पुसो ऽसखुचिनिवारणाय 
यथा $भ्खाविर्विजञातीयो निरृष्टोपि रस्ये मवति तथैवाश्रघुरपि 
ञे षाक मधुरस्ततिमूदःसमाकर्णनेना$दचि राजस्ते तत्परिदाराय 
स्यादिति न तदवैफट्यमिति स्पधिनयं प्रदश्चयति। 

# विधतुभ्-र प्स्तेरपाठ १ 



आरम्भस्तयकः १। १७ 

हस्यास्परैः कैरपि पदैः स्तवं वियाता धृः सन्तः अरभीमेो प्र- 
न्थसन्दरभं खमे । गिखीरणीवृत्तय् । उष्टासालङ्कारः ॥ ९२ ॥ 

विदव्यः स्वदमानया ऽऽतङ्रत्तया विश्वाम्ब नाधीयते 

स्तु ते सखमक्ञचेतरसि दृषत्मराये न दूपे ततः । 
गान्धर्वी हि पुरम्दरादिशिरसामाम्दोख्यित्री चिरं 

गीतिः सा वधिरान्न नन्दयति चेर्तिक छिन्चमेतावता)। १ ३1 

विद्रद्य इति \ भो विश्वाऽम्ब { विद्यः दिभ्यः खदमानया 
रुच्यथोनां भीयपाण इति चतुर्ष । आसङ्कृतया ते स्तुत्या इ~ 
घद्िः शिखारमिस्तुखय तायं तस्मिन् । उपकाश्मानः शिख द- 
पादस्यमरः । अज्ञानां चेतसि सुख नाऽऽधीयते न स्थाप्यते चेत् 
तस्ति न दूये न दुःखीभवामि । तथा हि-पुरन्दरादीनामिनद्रा- 
दौनां शिरसा मू चिरम् आन्दोखयितरी कम्पयित्री यान्धवीं 
गीतिः सा वधिरान् श्रोजेन्द्रियशुन्यान नन्दयति न सैतोपयति 
चेव. एतावता तत्सन्तोपाऽकरणन पिं चनि १ न पिः विदपीदि 
भावः \ शादलविक्रीडिते वृत्तम् 1 ष्टन्तालङ्(रः ॥ १३ ॥ 

वक्तुं नैर चतुर्विघश्रुतिरसावीषटे न चाऽश्रुति- 
नौ चश्ुःश्रुततिरप्यहो तव गुणान् नारायणप्रेयसति 1 

१३ खथ दे जगदस्य ! चिपञ्िनः प्रीणयन्ती मे स्तुतिः पापाणः 
प्ये भूरख्यत्ते यदि सुखं न जनयेन्न कोपि सेदो, देदेन्द्रादिषू- 
धन्छाव्या गन्धवमेतिर्पदतोनेन्दरि ययेन प्रमोदयति का हानि- 

स्तत १ इति द्टान्तेन समथेयनू शुणघ्राहिणां विदुपामेवाभप्नन्द्ना- 
याऽस्मत्पद्रन्तिरं चु मस्सरिणामक्ञानामिद्याद् । 

१४ पुनः सगसिमानं परिदरन् दे नारयणश्हिणि ! यस्यास्तवा- 
इनन्तानू मणाम् वेद चतुथी, चतुमुखो ब्रह्मा, सष्टस्शुलः शेषो दाम 

३ 



१८ सभ्यास्वाऽवतर्णे रश्मी षष्टसे 

स्तोतुं तामपि तामहं व्यवसितो दूरं हनुमनमुतै- 
दैङ्घ्ये जलां तरीतुमनसः पङ्गो चापलम् ॥१४॥ 
वपतुभिति। अदो नारायणमेयसि! तव गुणान् बकतुष् असौ 

भसिद्धा चतुक्रिधा ऋगयूजःसामाऽयवांलया षठ न समृष 
भवति । एवमष्श्रुतिशतुेखतेनाऽकर्णो ब्रह्मा नैव समे. 1 
तथाः चशुरेव श्ुति्ैस्य सहेपो ऽपि न समर्थः । तामपि ला 
स्तोतु व्यवसितः कृतनिश्चयो ऽं हनूमान् सुखमिव सख्यो येषां 
तैः दुरं इरछहनीयं जलधि सुदं तरीतुं मनो यस्य तस्य फ्- 
श्वापलं दधे दधामि । चश्ुःश्ु्तादिविधा श्रुतिः, ऋग्यजरूपा चतु* 

विधश्रुतिः ऋगादिचतुषएटयश्वुतिः उपेदसहिताऽष्टविधश्चुतिरपि नेट 

हत्त कविसरम्भः। शादलविकरी हितम् । निद्र्धीनालङ्कार ॥ १४॥ 
गधद्थसुधापतिस्तुतिपरव्याहारकूषान्धता- 
निर्विण्णाश्चय एष वेङ्कटकविः पङ्केरुहावासिनि । 
अद्य लद्गुणव्णनाऽमृतरसेरानन्दितुं जुम्भते 

चिञ्चापणीरसाऽवसन्नरसनः पष्टक्ुसारैरखिि ॥ १५॥ 
गर्बदिति। हे पदेरुदाबासिनि ! गवेन्तः ये दुष्टा वघ गपतयो 

राजानस्तपां स्तुतिपरो यो व्याहारो बाग्विसर. स एव कूष्- 

चर्णयितुमल, तामपि स्वां स्तोतमुद्कतो ऽह हन्मदादिभिर्जद्धःठैरपि 
अशकयोहछद्नयपारं पाराधारमुद्धितकामल्य पद्नोश्याचल्य धारया 

मीति निद्सनमुक्िन स्वाऽशक्ि श्रकटयन्ुपदस्यनां दाद्धने। 

+ १५ अधुना हे फमलनिल्ये ¡ मद्मच्चकुपवित्तो्रपरीक्तिषू- 

वधिय आन्भ्येन विरक्तचिचो ऽये वेष्ुटनःमः कविरद्यःऽम्लतिन्ति- 

पीचन्नरसोदधेजिनजिद्धो मधुरतरैः पण्डश्चसिरिव स्यद्दण पीयूषे 
नन्दमयुमविषु यनतहति कुद पतिवणेन पैरस्यं प्रफटयन्र मग- 
अतीस्ननने पय सुखाभ्ठुमषाय निजमषृ्तिरित्याह् ॥ 



भारस्भरसोवकः १) १९ 

सव्यं ऽन्धतयः निर्विण्णः न्न आशयथिर्च यस्पं स एषः 
वेङध्फयिः अद्य तवदृयुणानां वणेनैरेवाऽगृतरतेः आसान 
स्वप् आनन्दयितु सन्तेपयिँ((नृम्भते मरयतते। फ दव, वि्ा- 
याः पृक्श्च तिन्तणी चिचेलखमरः 1 पणौनां पत्राणां रसेना- 
ऽवसा फडपितता रसनना यस्य स पुरुपः पष्टरुणां शृ्रभुणां 
सार रसैरवि 1 शादूटविक्रीडितम् \ उपमालद्भारः ॥ ९५.॥ 

इदानीं स्वस्याऽततिमन्दत्वेपि धृतेन क्षमापणं सावते- 

नाइ जने नवरसगतीनीऽथैमक्चुण्णमन्यै- 
नोऽलङ्कारानपि न च वचोगुम्फगम्मीरिमाणम् । 
स्तोतुं मातस्तदपि भवतीं यक्तरजो यतते ऽह 
मन्तुं किः तु प्रथितकरुणा क्षसतुमैस्यमुं खम् ॥१६॥ 

नाहमिति । अ नवरसानां गतीरमा्गान् ते च शृङ्रवीर- 
करुणाद्धुतहास्यभयानकःः वीभत्सरोद्रौ च रसा इस्यष्टौ श- 
न्तथैक इत्येवं नव ! तथा ञन्देः पण्डितिरश्ुण्णमवशिते अचु- 
भ्वितते नवततपिति यावत्न पुनरटङ्काराचुपमादीनपि } अन्य- 
घ वचोयुम्फष्य गम्भीरिमाणं घन्युत्नेयगाम्भं्य तदपि न जाने 
इत्यस्य सरवन सम्बन्धः । तथापि भो मातः भवतीं स्तेतत्य- 
स्तो निरस्तो यतते यत्रे फरोमि, कि ठ तत्र भरथितकरणा 
परख्यानदया स्वं मन्दम । आगोपगधो मन्तुरित्यमरः । प्त 
स्तुमसि । मन्दाक्रन्ताछतप ॥ १६ ॥ 

९६ प्नर्दि हे मावः { अदं शङ्गाराद्विरसमागं,निससाश्युद्धायित- 
अधमर चाञ्मचनागाम्भीयै, सिष्येनस्वत्तो व्राऽयिक्ारापादुक- 
सलिद्धनाप निखैल्वः खन् यतः रवां स्तोतुं शयते तियं समाऽपरान्द 

प्रसिदखङछृषा स्वं शन्तम सीति स्वर्तोके ऽनधिक्रासि्णि ऽपि मे नस्क. 
शपा प्रङन्ठिरूपा ऽपो दयासस्दा स्वयः मरदविरख्य इति प्रपते ६ 



1, स्षव्याष्याऽवतरणे लक्ष्मीसदसे 

चशरुप्न्तश्चरणकमले चश्ुपि ्रोत्रवन्तः 

श्रोते भूमेजकधितनये जन्मवन्तोपि न स्मः 1 

वक्राण्यासन् गवति न षट् पञ्च चत्वारि वा नः 

कस्मादरमान्न हसतु जनः स्तोप्यतस्तवदगुणौधम्॥ १७१ 

चश्ुष्पन्त इति । हे जरधितनये { चरणकमले चक्षुरस्ति 

येपां ते अक्षपादगौतमा न्यायमणेतार इति यावव । तथा चधु- 

पि श्रोत्रमस्ति येषां ते कषेपरूपेण भाष्यकाराः पतञ्नरयं इति 

यावत् । एव भूमेः श्रोते शरोत्रस्थानीये वर्मीके जन्म अस्ति 

येषांते वारमीकिन()आदिकवयो 
पिन स्मः! न भवाम इत्यस्य 

सथैत्र सम्बन्धः । भो भगवति 1 नो ऽस्माकं पद् वा पञ्च वा 

चत्वारिं वा वक्राण्यपि नासन् येन कुमारदाङ्करव्रह्माणो भ- 

वामः । एवमनधिकारित्वेपि नव णौ स्तोष्यतस्तोठमिच्छतः 

अस्मान् जनः कस्मान्न सह् । उपहासास्पदमेवेदं मत्कर्मेत्य्थ; । 

अन्न चक्षुप्मन्त इयादिपयौयोत्तया प
यीयः । अथ पट्पश्चत्यादि- 

साऽभिमायवहुविशेपणनिितरन 
वाकयाथैरूपः परिकराऽवान्तर- 

भेदश्च 1॥ मन्द(क्रान्तारत्तप् # १७
 ॥ 

-~-------~ 

९७ खास्प्रतं पुनरपि निंजामश्ष्ि प्रकटयन् सकसणया वया 

शान्ते ऽप्यपसधे जनदास्यता दर्निवरैरेवेति भ्रतिपाद्चितुं हे साग 

गुते [ चयं पादे नैन्नवन्तो शश्वप
ादमौतमङूपाः, नेते श्चोत्रचन्तश्चश्चुः+ 

शछचचसः ्ेवरूपाः, चद्मीकतो गदीतजन्मानो वाद्मीकिरूपा वाम 

स्म,+पव मस्माकमाननानि चन् पच्च चत्वारि चा नासन्, यथद् वयं 

शुदर्तिवशरह्यरूपा बहुसुख। न स्मस्तथादि मनन्तानां स्वदूयुणानां 

धरयति भर्त्तानरकतमानस्मान् जनश्चेरपरिदसति युक्तमेवेत्याह "1 



अर्म्मप्तग्रकः ९) २९ 

अभूमिस्सवद्ूमा जननि जरतीनामपि गिरा- 
मसो कसमान्मादक्कृशजनमनीषोक्तित्रिषयः | 
अदाक्यानामौवौभ्निमिरपि निपीतुं निधिमपा- 
मपारं तं पातुं मडाकशिद्ुकः किं प्रभवति ॥ १८ ॥ 

अभूपिरित्ति ! हे जननि ! जरतीनामपि भिरा वेदवाचा- 
मित्यथः । स्वदुमा त्वदीयमहिमा अभरूमरविषयः ध्यतो व्व 
निवैन्तः इति श्रुतेः । असौ तेव महिमा मादशः कुशजडमनी- 
पस्य(१) उक्तेर्धिपयः कस्मा्तथं स्यात् १ अपि तुन स्यदेव। अन्न 
श्टान्तः-आ्वश्रिमिधैडवाभ्रिभिरपि निपीत प्रारितुम् अश 
क्यानाप्र अपां निधि सिन्धुं पाठं पारित मशकस्य क्षिशुकः 
पाः वि प्रभवति १ नेत्यथेः ! विखरिणीदत्त् । दृ्टान्ताऽल- 
रः ॥ १८ ॥ 

भर्प्यन्तामस्मत्परमितरकाले व्रिभ्िमुखा 
वयं मातस्ते वा तव नुतिदशायां समधियः। 
निकषोत्करषौ स्तो निशि तु शशिखव्योतमहसो- 
दिव्राको वा मेदौ दिनकरकरनातजिले ॥ १९॥ 

भरकृष्यन्तामिति \ भो मातः ! वििष्खा बद्मादयो देवाः 

१८ पुनर्विनयशरद रनाय निजाभयरकि भरकटयिं दे जननि { पुख- 
गनीनां वेद्मारतीनामपदं व्वन्मादास्म्यं मादकाल्पयतिनुद्धिवाम्गी- 

ष्य; कथं भवेदिति वडवानदैरप्यशक्यपानस्याप्पारत्य पाराना- 
र्य पाने मदरकसिदयु- कथं छक्तिमाप्डुयादिति वदन्. समथयते । 

१९. नद सत्छु चततुराननादिषु र्मणि मत्स्तुतिष्छारिषुषा 

नाभरमुढरुप तच मस्स्तुतौ योग्यतेति मवला न मन्वयं, सन्तु नागते 



२२ खभ्यास्याऽवतरणे ल्मी 

इतरकारे स्ठतिभिन्नसमये अस्मत्परमस्मदयेक्षया भरङ्ष्यन्ताम- 

यिका भवन्तु, तथापिते वा वयं वा तव वुतिदज्ञायां स्ठुतिखमये 

समधियः समानयुद्धय एव । तत्र निदरनं-शक्षी चन्द्रः खव- 

तथ तमोर्महसोनिशषि र्वेव ठु निकपैधोत्कपव नयूनःधिक्ये 

स्तः भवतो, दिनकरस्य कराणां किरणानां व्रातेन समूहेन ज- 

च्छि दिवा दिवसेकोवाभेदः{्न कथिद्स्ति । सथतेजति 

उभयोरपि इतकान्तित्वाद्ति भावः । दिखरिणीहत्तम । र 

न्ताख्हारः ४ १९ ॥ 

वाग्िः कोरकितानि ते रचयतः स्तोत्राणि बाणीपतते- 

रस्माकं सुमितां स्तुति कर्यतामप्यस्ब तुयं फलम् ।
 

कौयेरीं श्रियमानश्चे बहुतरैः कथित्तपोभिधिरा- 

देनामाद्यु कुचे एव जगहे धानाप्रदानादपि ॥२०॥ 

वाग्भिरिति । भो मातः ! वाग्मिर्वाणीभिः कोरकितानि 

सदस्य मञ्ञा्मितीतच्। उलछसितानीस्यथैः 
ते स्तोजाणि रचयतः 

कुतः बाणीपतेैदमणो दहस्पतेव छमितां स्तुतिं कलयतां ऊु्ै- 

अन्यस्मिन् छोकरचनादिकाटठेस्वस्मत्तो 
गरीयसः, परं स्वन्पुरत स्तु- 

ह्यवरस्सरे नास्ति तेषा मस्माकं वा कि
मपि मतितास्तमभ्यमिति स्यि 

यत्रो चन्द्रलद्योततेजसोस्तारतस्ये सूष्सि
रणनिकरभाखरे दिवसे 

श्रलिद्धनतेजस्त्वुभयारपि वुल्यमेवेति निदशयन् साधयति । 

२० अथ मास्तु मन्पुर्तः स्तुनौ मतिनारतस्ये, परं मै मरिीक- 

खामय्यनारतम्यातत स्ततारतस्ये सति फकतारतम्यमनकयं स्या 

देवेत्यपि न त्वया मन्न्यं, देवनाधरसाद्रे सति किंचा ऽधमस्यपि 

सूदस्पेनापि यल्तेनाऽस्स्माव्यमिति प्रतिपादयितुं बार्मिः सञ्चातको- 



स्यारम्मस्तथफः १1 २३ 

तापस्पाकमपि फं तुरं समानमेव ! तर्क ? कथिचापसः 
षहुरेशविरातपोभिः इवेरस्य ध्यं कौवेरी त भिये सेषदम् । 
आन्क्ञे प्राप । एनां सपद ङचेरः; $त्सितवेखधारी सृद(प 
नम विग्र एव धानानां च्रएटयवानां मदानादपि अशु शीभं ज- 
गृहे स्वचकारेति भीप्पतेरप्यास्मनो विकेप उक्त; । श्रादृरवि- 
कीडितम् । द्ान्तालद्धारः 1} ५० ॥ 

आसन् धन्यतमा गुणांस्तव बहूनास्वाय राक्रादयो 
हन्तो ऽपि गुणाणेवामूतकणान्मातः छताथौ वयम् | 
आचामन्ति सुधा्रान्मुमनसो दिजांधकोराः कणण- 
नेणाङ्कद्विशेषमार्तिशमनं ततोभयेषामपि ॥ २१ ॥ 

आसन्निति ! हे मातः ! शक्रादयः इन्द्र दिदेवाः तव वहून् 
यणानास्वाय भस्तुत्य अतिशयेन धन्या धन्यतमा; कृताः 1 
अतिशायने तमप् । आसन् । त्थात्व्ुणा पएवाऽणैवाः स 

मुद्रा अनन्तत्वाद् तेपाममृतकणाः सुधालेज्ञाः तान् गृष्न्तो वय 
मपि ृताथौः । तदेवाह-घुमनसो देवा पणाऽङ्चन्द्रातछुधाश्च- 
रानमृतपरवादहानिति यावद ! आचामन्ति पिवन्ति, चकोरास्तु 
तस्मष्देव चन्द्रौ वा चयो बा दवि्राः । बहुवीरी सैख्येये उज- 

काणि ( उद्छसिनानि ) ते स्तोश्राणि स्वयिः, बृदस्पतेः, सुभितां 
(पुष्पितो परिमितं च) स्तुत कुैतामस्माफमपि फर्छं समानमवरेत्यत 
चिरनस्वहुनर्वप संभास्समासरषदिनक्वेरखंपद्ः कस्य चित्फटे म~ 
गषने हस्ये पृथुकयुष्टि्रदानमधच्रण सद्यः प्रात्तचानन्वथ्नामा 
कुचेल ष्येषदाहदरणमिच्याष् । 

२९ नन्वेकं चेश्वर वारण्वमेधयोजिनोस्तुदयफलत्वा $$पत्तिरिव्या- 
शद न वयं समानकारणजन्यस्येन फस्तव्यें द्रूमो ऽपिद्ु चव्करदु- 



रथ खन्याख्याऽधतर्णे कष्मीसष्टले 

चहुगणादिति समासान्तो उचप्रत्ययः । कण।न्विन्दूनाचामन्ति, 

तत्र सुधापाने उभयेषां देवानां
 चको राणां चाऽऽ्तस्दष्णायाः 

मनम् अविष तुस्यमित्ययैः । बादूटविक्री डतम् । दृ्न्ताल- 

ङारः ॥ २९ ॥ 

देवि श्रीद्पशैरुदेवदयिते दाकषिण्यपण्यक्षिते 

मातः साहसतस्तव स्तवमिमं कर्त प्रवृत्तस्यमे । 

उन्मीलम्तु परं भरस्तव कराऽलङ्कारपद्करहात 

््ु्रषडङ्निसंषविसरज्घङ्गारशङ्ा
छृतः ॥ २२॥ 

देवीति । दे देवि द म्तः! वृपदौलः ेपाद्रि्त्रसयदेवस्य 

दयिते भिये ! दाक्षि्यस्यौद। धस्य पण्यक्षितिः पण्यवीथी हट इति 

यावत् । तस्यास्तव इमं स्तवं साहस
ादिति साहसतः । पचम्या, 

स्तसिद 1 षान करत भवृततस्योधुक्तस्य मे तव करेणाऽलङ्का
रो 

यस्य पङकरुहस्य तस्मात्तव हस्तगतकमल। दित्य्ैः मेदतां निस 

रतां तुङ्गानां पडद््रीणां भ्रमराणां सक्घस्य विसरतां शङ्ारा- 

~------~ 

प्रतिपादयितुं देमातः ! बहंसत्वद्गुणानासखाध 

अदिन्द्रष्दीनां या छनाथेता सेवर स्वदूरुणसुधाचिन्ुनमास्वाद्का- 

जामस्पाकमप्यत्र च चन्द्रात् अग्ुनपूरमास्वाधरयता
ं देवानां दिन 

च्ीकषरानास्वादयनां चकोराणामष्दे जायमाना समानरूपा वधिरे- 

दोद्बहरणमित्याद 1 

रर अथे चेद्कटपतिप्रेयसि } दृक्िण्यापणस
्पे दति मात।रधि- 

पि सादस्तिक्यास्यतर्स्तो अकरणे 
भरन्तस्य मम त्वच्क- 

सनददतिसाभ्यदिवि 

काराभार्वा 
सल स्ूतलीराकमलाश्लन्मििन्वुलनि 

व 

सिष्य; सर्सा गिरः समुन्मिधन्त्विति सरस्रफविताप्रसास 

प्रसाद प्रार्थयते । 
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णां ङ्का बन्ति ताः गिरः परमस्यन्तम् उन्मीरन्तु भव- 
ससादाद्रिकसन्तु इस्यथः ! षाईूटयिकरी दितं वृत्तम् । भ्रान्ति- 
मदख््ारः \\ २९ १ 

पद्यानां ददाभिर्यदस्तुत शतैस्त्वसरेयसः पादुकां 
त्रय्यन्ताधकविः परो हयमुखस्तत्रास्ति को विस्मयः । ̀ 

स्तोकपरक्ञमतीव मुकमपि मां शोकैः सदसरेण ते 

स्तोतारं समवेकय सूष््ममतिभि; कस्मान्न विस्मीयते ॥२३॥ 

प््यानामिति ! यन्तु पयानां छेकानां दशभिः शतैः सद- 
सपेरिस्पभैः । तरस्यन्ता्थकविः वेदन्ताचायैषेङ्टनामा कविः 
परो ऽन्यो हयष्खो हयग्रीवो वि्यानिपि्वात् स्वत्मेपसो हरेः 
पादुकाम् अस्तुत स्तुतवान् तन्न ततस्तवने को विस्मयः न 
कोऽपीर्यथैः । तर स्तोकमज्ञमरपमतिम् } अतीष मूकं ववतुमशक्तम्। 
भूद वेति पाठान्तरम ! मामिदानीं भवत्मसादात्सहस्ेण शोकैः 
पाडुकाप्तदसेणेत्येः । ते स्तोतारं समवेक्ष्य विलोक्य स्ष्मम- 
तिभिः पक्तिः कस्मात्कथं न विस्मीयते? नाथर्यं भाष्यते । महान्तो 
टि दुप्करमपि कर्तु समथीस्तदेवाऽस्पैः कृतं चेद्विस्मयहेतुरेवेस्याश- 
यः \ शार्खविकरीडितै श्प । विभावनाख्डारः ॥ २३ ॥ 

२३ दानीं मद्यर्वयौ विचधामयदयश्रोचस्वरुपो वेङ्टनाथ- 
धेदान्ताचायः पावुकासदस् नाम मदस्तिक्लं व्व्पियस्य भगवत- 
श्चेश्चकार न तन्न क्तोपि विस्मयः, परः मन्दमतेस्याचो ऽवि 
मम पच्सदस्ेण स्यत्स्तोते ग्रङ्तिविदुपामाश्चयैकारिणी कथं न 
स्यादेति निजविनयं ्रद्ैयग्र लक्ष्मीसदस्रस्तो तरनामकग्ररृतस्ते- 
श्वरतकरणं प्रटयति 1 

. 



२६ सम्यास्याऽवतरणे टश्मीसषष्ते 

मन्ये सर्स्वपि वाङ्मयेषु विदुषामन्येषु धन्येवुधे- 

रक्तिमे भुवि देवि तावकगुणस्पशदुपादीयते । 
भद्रे लद्रमणम्रशस्तचरणद्डैकसंसर्मतो 

भर्गः स्वगधुनीं बिमतिं शिरसा सृयस्सु सत्स्वम्बुपु ॥२४॥ 

मन्ये इति! हे देवि भद्रे कल्याणि । त्वद्रमणस्य हरेः भकस्तयोध- 
णये ्ै्रस्यैकः केवरः सैसगीस्तस्माव भूयस्छ बहुषु अम्बु स 
त्स्वपि भगैः स्वर्धुनी भागीरथीं शिरसा विभति धत्ते यया 
तथा अन्येषु विदुपां काञ्धयेषु सतख विद्यमानेष्वपि धन्यैयेथा्ैः 
प्रादिपुण्यवद्धिवैधैमे मदीया क्तिः थुवि भूमौ तःवकानां त्वदीः 
यानां गुणानां स्पशीस्सम्बन्धादेव उपादीयते ] त्वह्णवर्णनादेव 
मदुक्तेः रष्टय सदैरादवीयतेपि चेति भावः । वमानसामीष्ये 
रद् । शार्दूरूषिक्ती डितं उत्तम् । दृष्टान्ताल््ारः ॥ ४ ॥ 

नन्विदानीन्तनाः पुरूषाः भ्रायो मन्द्धिषणा अतेस्त्वदी- 
ये नाञनेन काव्येन तेषां सन्तोषो न स्यात्, तेन च तथायं मरयनो 
ऽपि विफलः स्यादिति चेत्तत्राह-- 

तव स्तोत्रे मन्दा; कति चिदतिचितेपि कमे 
"न~~ 

| 

२४७ साम्प्रतं" सरस्व सन्यानां विदुषां रुचिरतरासु रचनासु 
मपरसापि मद्वचना त्वदायसुणसम्बन्धदेव गसैयस्तामपि विधुः 
भुपवद् यतां यास्वव्येघेलयन त्तमानेष्बपि षटुषु जलाशयेषु स्वद्ियभग- 
खन्नारयणचर्णलंस्रगाद्च मददेवेन श्िरसोषह्यमाना ग्धा ऽस्माकं 
हट तर्सुश्र(दरणमिद्य।द । 

२५ अथ द कमल { ऽतितिचित्रे ऽपि मत्ते त्वत्ततोत्रे केषा चिन 
पि ॐ, ~ भढ (नामानन्द्प्यस्तपा द्भम्पाद्यषि न स्यान्न कोपि मे सदो, यतो 
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न विन्द्म्ानन्दं यदि, तदपि न म्छायति मनः । 
खजेदेव सष्ठा स किरु विपु ऽस्मिन् क्षितितले 

चमत्कारानन्दाऽनुभवचतुरान् दिधिचतुरान् ॥ २५ ॥ 

तवेद । दे कमखे लक्षि ! अस्यन्तं चिते विचरे ऽपि तव 
स्तोमे अस्मिन्पत्छृतस्तयने कति चिन्मन्दाः अस्पपक्ञाः अरसिका 
स्यथः । यद्यपि आनन्द सन्तोषं न विन्दति न. भाप्ुवान्त, त~ 
दपि अस्परकं मनः न स्छायत्ति मानि न परापोति ! कुत इति 
चेत्तम् हेतुमाद-स भरसिद्धः सरष्टा. सकर्जगदुखादको बरह्मा किङ 
निश्चयेन विपुषे विस्तीभे अस्मिन् क्षितितरे भूतठे चमत्काराणां 
मर्छतीचत्रादाचत्तविमोदविषयाणाम् ! आनन्दस्याढादस्य अ- 
सुभ्व चुरान दक्लान्ः 1 दक्षे तु चतुरपेशषरपरव इत्यप्रः | द्वि 
त्रिचतुशान् दरौ वा ्रयो वा चलारे बा द्वित्रिचतुरास्तान् पुरूपान् 
खनेत् उत्प!दयेदेनेति । छजे विसे अश्माघ्िङ् । अत्र मन्दा- 
अवद्घापूवेकस्यकान्यसमाननेन अवह्भाखङ्कारः\ अथ च विरलरख- 
श्काभेन काव्यकरणीया्ैस्य. समयैनाक्ाव्यरिङ्गमपि । अन 
सष्ठ खजेदियादिना सम्भवाख्यप्रमाणद्शनात् सम्भवाख्यः म~ 
पाणारष्कारः । दिखरिणीडत्म् ॥ २५१४ 

$तिविश्चाे ऽस्मिन् भूते विधिः चमस्फारानन्दपलुभवद्धशकाम् 
दवितनिचठुखनपि रसिकाद्ुर्पद्येदेव, तत्त पव च मे स्चनायाथ्य- 

रिताच्ड च्यादिति भृखधेद्मिरडुपछपि सस्ति विररैरपि स- 

इद्देदपान्! खकती मवेदेव चरिवार्थौ वाघक्िव मे संतोषो शवरमदप- 
अट सारं न षी भुष्डमस्डली'ति न्यायादिल्याहई ; 



२८ सग्याष्याऽ्चतरणे क्मीसषसे 

-सुचारुमधुमोचिकारसमुचो वचोदैवता- 

कुचाऽमूतकचाकचि्रचुरचातुरीनेदुराः । - 

नराः सततमिन्दिरागुणकधासुधादोहिनी- 

रपाध्वमिह् वेद्कुटाध्वरिकवेरुदारा गिरः ॥ २६ ॥ 

सुचाविति । भो नराः ! इन्दिराया रक्म्याः कथैव सुषा 

ताँ दुहन्तीति तथा चारुणो मधुनः ्षोद्रस्य मोचिकाया रम्भा- 

याश्च रसं शुखन्ति ताः। धनः वचोदेवतायाः श्रीसरस्वसाः ऊु- 

चस्याऽपरतेन कचेषु कचेषु शदीत्वा इव् भवमा युद्धं कचा- 

कचि \ ततर तेनेदमिति सरूपे इति कर्मैव्यतिदारवंहुरीरौ अ- 

न्येषामपीति दर्थे श्च कर्मव्यतिहारइतीच्मल्ययः । त भु- 

रया. वहुखया चादौ मेदुरः सर िग्याः । सततम् अशान्त 

म् } इहाऽस्मिन् रोके वेङ्भाध्वरिसं
ञकस्य कवेः उदारा मदती- 

रः उपाध्वं स्कुरुत । सरस्वतीकुचाऽमृतस
दशा मदयाण्यः, अतः 

सतैरवहयम् उपास्या इति भावः । उपमाकान्यलिङ्गालद्ारौ । 

पृथ्वीटत्तम् ॥ २६ ॥ 

स्वरं भरोहयतु पयसहसमाद्यु 

दासस्य मे वदनसीम्नि तवाऽचरोकः । 

२६ पताचरता खन्द्थेणः विनया ऽनिशायं भरदश्यं खोकपाराङ्मु- 
ख्य माशदुमानस्ततपररोचनावे मधुरतरमाध्वीककदखीफकरससा- 

विणीचोच्दचताकुचा्छुनकचयुद्ध चप तुचपूरणौः ( तच्चद्याः ) खल- 
क्मीरुणकयाद्धननप्यन्द्नीख्दास चेङ्कटाध्वर्निाच्नः कवेः (आस्मनः) 
गे ऽद्ख(चठदतेति चिवुपो निजन्रचस्ा च्छावापूवेकं प्रायेयते 1 

२७ अथ खरूररूताञ्जलिवन्धस्य भक्तजनस्य् सदसाक्षसम्पद- 
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यः क्रापि हन्त सचृदुञ्ञछिवन्धभाजि 
जन्तौ जगजननि सौति सहुस्रमक्ष्णास् ॥ २७ ॥ 

स्वैरमिति दे जननि ! यसतवाऽवलोकः दष्टः दन्त पै । स- 
कृत् एकवारमपि अ्नखिवन्धभानि नमस्छुर्बति कापि इत्र चि- 
दपि जन्तौ पुरूपे।जन्दभन्यशषरीरिण इत्यमरः ! अश्णां नेत्राणां 
सदस सौति देवराजं करोतीव्यर्थः । स ते अवलोक; तव दा- 
सस्य मे बदनसीन्नि जिन्हमर इत्यथः । पानां शोकानां स- 
सं स्वैरम् अनायसेन भरोहयहन अङ्ङरयतु । अत्र वसन्तति- 
रकाम् \ पयौयेक्तं काव्यलिद्गमुदा्मेस्यरड्ाराः ॥२७॥ 

पङ्कजनिखये स्तोतं वेङ्कटकव्रिगीतमेतदव्रिगीतम् 1 

किङ्करकरृतमिति पया तव कख्यितुमर्हैसि पर्तीदन्ती। २८॥ 
पङ्जेति । दे पङ्कननिख्ये रमे वेड्टकविना तै कृतम् । 

अविगीतमनिन्दितम् एतत्स्तोत्रं किङ्करेण दासेन ऊृतभिति देतो 
कृपया त्व. प्रदादन्ती सती कयित स्वीकर्तुं अरैसि योग्या 
ऽसीस्यर्थः 1 गीतिष्डन्दः ! काव्यलिङ्गमलङ्कारः ॥ २८ ॥ 

रासेकालिभिरास्रायं रस्यं# श्रीकरव्रिरुसदरुद्करणम् । 

पणविचक्षणस्वरकयाक्च पल्ाऽयक्तस्यापि किदकरस्य मम सुखे सदं 
स्ोषानङ्भुरयत्विव्यकय येयते 1 

२८ इदानी प्रथूणामान्ितेषु ममत्वं सवत्तीति शै येद्धुखकचि- 

्रणीनमनिन्दितं स्तच्च दासस्वितमिति मस्वा करणया स्वया ऽङ्ग. 
कार्यमिति याचते 1 

२९ खभ््रति रसप्रदणदश्ाकिभिसस्ना्यं खन्दर कोभाकर्पर- 
स्पुरदलङ्कारं सदस्रदययदिनमिदं स्तात, मकरन्द्रसग्रहणचतुर- 

* ग्ग्यमर-- इति ९ पु सास्ति! 
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१० सन्याश्याऽ्चतरणे रर्मीसष्टसने 

विकसतु सुर्यीरोकालयनिवासे सहस्त्रमितर ॥२९॥ 
इति श्रीमदेङटाध्वरित्रिरचिते रुधमीसदस 

प्रारम्मस्तवकः मथमः] 

रसिकेति । दे पत्रे ! सहस्रपञपपते रसिका ये ऽपो भ्र- 
मराः प्पे रसिकानां पुरुषाणाम् आख्यः पद्धयथ तैः आ 
स्वादितुं योग्यं एनः श्रीकरे रक्मीदस्त विरुप्दलद्करणभूतम् । 
अन्यन श्रीकरं कान्त्पाख्ययुणयुक्तं विरुसव अखद्करणप् उप् 
मायलङ्कारा यस्तत् । सस्य तपनस्य सुरेः क्वेधाऽऽलो- 
कात् भकादादवलोकनाचेति याव् । सदस्तपतरं कमलमिव इदं 
स्तां रकम सदस्राऽभिषमित्यर्यः 1 विलसतु विहेपेण शोभां 
भाोचिस्पर्भेः । गीतिश्छन्दः । उपमाशछछेपावलङारौ ॥ २९ ॥ 

इति श्रीमद्विदन्युृयलङ्करईीरवरकरवीरषुरप्रटशिवच्छन्प- 
तिग्रमदहाराजेत्यादिविरूदौश्राजमानश्रीमत्तिद्धेश्वरयोगिराज- 
सूवुश्रीमद्रामचन्द्रपण्डितात्मजश्रीृष्णपण्डिततनयेन रावजीम- 
हाराजाऽपरनाम्ना श्रीनिवासपण्डितेन विरचितायां वाख्वोधि- 
म्पाख्यार्यां श्रीटर्पसदस्रशकायां परारम्मस्तव्रकः मथमः ॥ ११ 

मधुपङ्कलास्वादनीयं लक्ष्मीकरे स्फुरद्ूवणरूपं कमलमिव खुर्णा 
सयस्य चाऽऽखोकात { अवरोकनात् प्रकाशाश्च) विकसतु ( प्रस 
रतु पुष्प्यतु च ) इति निज्ञकदिवाया बुधजनाऽवरोकनेन प्रचारम- 
क्षयथयनुः स्तवक पूरयति 1 

इति श्रामानवस्ट्युपादयंतिलङ्गरामरास्िविरचितायां 

खक्मीखष्टस्याऽचतरणनिःश्चेणिकायां प्रारम्मस्तयकः ९ । 
---=५ण०्न्-- 



आाविभावस्तषफः २॥ ९१ 

पथ मादुमाचस्तवकः २। 
द्र्माऽभ्यथनया मास्वदे यो भरतादिभिः! 
स्वमादुमौवमाधत्त स रामः प्रेयसे ऽस्तुनः ५ २ ॥ 

अथाऽसिन् दितीयस्तयके रक्ष्मीभादुभीकभकारं वणयि 
प्रथमपये प्रादुरमूदिति तिद्ध निदिवान्पद्रपाचरत्ति-- 

भज वुरधास्बुधि यत्त परिष्कर्तुं हुरेररः । 
कटिनं सुकुमारं च रलं प्रादुरमृद हिधा ॥ १ ॥ 
भजे इति ! यत्र यस्मिन् हरिभमवतः उरो वक्षस्त्पशिष्क- 

ेमलडम्। परिष्कारो विभूपणमित्यमरः । कणन कौस्वुभाख्यं 
सुकुमारं रक्म्याख्यपित्ति द्विविधं रन मदुरभूल्कयीवभूष त॑ 
दुग्धाम्बु्धि क्षीरसागरं भजे । अव स्तवके सूचनीयस्य तन्प- 
देशकस्य मरदुभौवस्याऽस्मि्पनपये भादूरभूदिति पदेन सच- 
नान्ुद्रालङ्कारः । एवमपरे ऽपि नक्षतरमारास्तवकमन्तरेण मतिस्त- 
वकनमनपये तच्तलिद्रददेनान्शुदरारुङ्कारो क्रेय: । तेथेच मच्छ- 
तपौरस्त्यादीति भरथमस्तवकनमनपद्यमारभ्याऽग्रिमपरततिस्तवकः 
नमनपयेषु भ्रीमद्रामायणीपकयामक्रमाऽनुयेधन तत्तत्सवकलि- 
दरनान्पुद्रारङ्लार उल्लः ॥ १ ॥ 

चतुर्मखादीन् जगदम्ब डिम्भान् 
दुग्धेवदून् वर्धयितुं समद्धैः । 

९ मय द्चि्मीयेन प्रादुमौचस्तवकेन लकमीभावु्मौवं व्णयितु. 
फामः प्रथमं य्न नारायखवक्षःश्यर्मख्डुरतै कटिनं छौ स्तुम 

शुचम् रभाभिधं च रतद्यमाविस्मृत्तरद्वपष्ठरं मज्ञे इत्याद 
२ ध्वानीं चतुचेदनादन् यद्वन् शिश्चन् षष्टः श्रि; पोपध्येतुं 

क्षीरसागरे श्वारिण्या फामयन्वा सके भवी पअ्रादुवेभूयेति भवती 



९२ सम्याख्य।$भतरणे ठद्मी ससे 

पयःपयोधी भवती दाः 
सदयं प्रज्ञे सह कामधेन्वा ॥ २॥ 

चतुरिति । दे जगदम्ब, चठशुखो बह्मा तद्(दीन् बहुन 
दिम्भान् पोतः पाको ऽको डिम्भ इत्यमरः । सग्रदेवेहुभि- 
दुग्धेवेधयितुं पय:पयोधौ दयाछुर्मबती सत्यं कामघेन्वा सदं 
भजङ्गे जाता । अन्र चतुधुखादिदिम्भदसिदयित्वरूपहैतोः सि- 
द्विपयफलोसेक्नालङ्कारः । उयेन्द्रवजाहनत्तम् ॥ २ ॥ 

त्वयोऽज्वरं दुग्धपयोधिमध्ये महोदयं देवि सहोदियाय। 
हरेरोभुषणमेकमासीदन्यच्छिरोभूषणमष्टमूतेः ॥ २ ॥ 

स्वयेति। दे देवि ! दुग्धपयोधेभध्ये त्वया सह महोदयं महातू- 
स्सवतेजसोरित्यमरात् । तेजोद्ययम् उदीयाय उत्पन्न, तयोरेकं हरेः 
उरः भूपयतीति उरोभूषणं कौस्व भार्यं अन्यच अष्टमूर्तेः शि- 
वस्य शिरो भूपयतीति रिसोभूषणं चन्द्राख्यम् आविरासी- 
लसकेवभूव ट) । उपेन्द्रवज्नावृत्तम् ॥ २ ॥ 

जीवज्ञीबं मत्युदारां सम्रुदिः 
कर्तु हतु कज्ञवासि तमांसि । 

भ्रावुमौवे चवसुखादिकिद्यपोपणमेव देवुरिव्याद 1 
३ सम्प्रति सरखप्यनयेु रेषु यौस्तुभचन्द्रयोथथाययथं वि- 

पणुवक्षिःस्यखिवप्रचिग्रूपणताऽऽपि्भचद्या सदोद यणदेवेव्याह् । 
४ दे कमलवाकसिनि 1 जीचश्जीवं भति ( अरिचक्रं प्रतिध्ाथि- 

नै च भ्रति) मदनीं सर्द्धि ( ठति पे्व्यैच) करहु तमांसि 
( भन्धष्तारान्ः अ्ञनानि दख्िाणि वाच) हर्तु, तथा सकर स~ 
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सर्व ततुं सत्कदस्वं पुरा ऽव्धे- 
खान्द्री मूतिंजोयते तावकी च }} ४ ॥ 

जीचमिति । दे कञ्चवासे कमरयासिनि ! जीघस्नीषं च~ 
चोरं पाणिनं प्राणिनं भरति च उदारां समृद्धि कठ, तथा त- 
मासि हर्त तिमिराण्यज्ञनानि च हर्ष, पुनः सतां नक्षत्राणां 
साधूनां च कदम्बं अर्त, चन्दरस्यवं चान्द्री तवेयं तावकी च 
सूतिः रा जायते ऽभूत् यावलयुरानिपातयोरिति निपातना- 
उतायं खद् । शाङिनीत्् । दीपक श्ेपालङ्कारौ ।। ४ ॥ 

विश्वातेचनकं मुखं तव पयःसिन्धोरूदञ्चत्तदा 
शङ्कित्वा विगरूत्करङ्कमपरं चन्द्राङ्कुरं शङ्करः । 
स्यस्तं मस्तंपदे व्रि प्रथमतो नूनं शद न्यनभि- 
त्य्व भ्रशयितुं स्तुवन्निव दिरःकम्यं रमे निर्ममे ॥ ५ ॥ 

वि्वेति । दे अम्ब समे! विश्वस्य जगत आसिचनकं सुहुु- 
इदमपि न वृक्षिजनकं यदाहाऽमरसिदः-^ तदासेचनकं ततेनौः 
स्यन्त यस्य दरीनादिति । पयःसिन्धोर्यदा तव शुखम् उ- 
दश्बदुदयं भाष्युवत् तदा शङ्करः विगकक्कर्द्ं कठङ्धधूनयप् अ- 

स्फदम्वं ( नक्षत्रसमर् साधुखसुद्रायं च ) घातु चान्द्रमसी स्वध्यैया 
ष्च मूर्ति समुद्रषदणवरससत शछपण चन्द्रमू(तिसास्य सगत्रस्यामष्् । 

५ अय वुत्तो ददयमातमप्यतौत्तजनकं तव सुखमुद्येख्दयव् 
॥-4:-1 निष्कल अन्द्वान्तर भ्रादुमचद्ाश्ड्ुय शिच मौरी प्च्ध्त- 

पश्यन्द् पनस्मान्न्युन इति देवोः तं चिरसः पावयिहठं त्वन्मुखं स्तु- 
ध्रश्चिच शिरः चम्पयामासेति उच्परक्वमाणः भ्रसिखन्चन्द्रस्य सथल 

दुष्य निष्फलद्ाद् भगवतीञुखचन्द्रारन्युलस्वं वणेयन् कमप्युर्कवे 
भगवत्ान्चुदस्य दद्ययत। 

# 1 



३२ सन्याण्याऽपसतरणे ठष्मीसष्े 

पय:पयोधौ भवती दथाटुः 
सदं प्रजज्ञे सह कामधेन्वा ॥ २॥ 

चतुरिति ! हे जगदम्ब, चहथुखो ब्रह्मा तद्।दीन् वहून् 

दम्भान् पोतः पाको ऽपैको डिम्भ इत्यमरः । समृदधैवहुमि- 

रेषेभयितं पयःपयोधौ दयामेवती सत्यं कामधेन्वा सह 

भ्रजङे जाता 1 अत्र चतु्ुखादिडिम्भतृक्िदापित्वरूपहेतोः सि 

इविपयफलोसर्ताखुङ्वारः । उपेन्द्रवजाहत्म् ॥ २ ॥ 

त्वयोञ्जवं दुग्धपयोधिमध्ये महोदयं देवि सहोदियाय । 

हरेररोमूषणमेकमासीदन्यच्छिरोगृषणमष्मू्तेः ॥ ३ ॥ 

त्वयेति दे देवि ! दुग्धपयोधेभध्ये त्वया सह महोदयं महस्तू- 

त्सवतेजसोरित्यमरात्। तेजोद्रयम् उदी याय उत्पन्न, तयोरेकं हरेः 

उरः भूषयतीति उरोभूषणं कौस्वुभारूयं अन्यज्ञ अष्टमूर्तेः शि- 

वस्य सिसे भूषयतीति शिरोभूषणं चन्द्राल्यम् आविसयसी- 

सकटीवभूव ८) 1 उषन्द्रवजनावृत्तम् ॥ २ ॥ 

जीवज्जीवं प्र्युदारां स्दिः 

करत हत कञ्चवासे तमपि । 

भ्रातु मौवि चतुसुखादिदि्ठपोपणमेच देतुरिष्याद ॥ 

३ सम्प्रति सर्स्प्यन्येषु स्लेषु कौस्वुभचन्द्रयोधयाययं चि- 
प्णुय्लःखलव्तिचमैषिभूधरण वाऽप्िमेवत्या सदोद यादे वेस्याह । 

दहे कमखवाखिनि ! जीचञ्चीवं प्रति ( परतिचकोरं परतिप्राणि- 

नेच प्रति) महतीं सधि ( वक्तिम् देश्ववे च) कत तमांसि 

( मन्चकारान् अक्ञानानि दार्ज्धिणि चाच ) ठ, तथा सकफं सः 
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सर्वै त्रातुं सत्कदस्बं पुरा ऽच्ये- । 
खानद्र मूर्तिजौयते तावकी च ॥ ४ ॥ 

जीवमिति । दे कञवासे कमर्यासिनि ! जीवसीचं च~ 
कोर भाणिर भागिने भति च उदारां समृद्धि कठ, तथा त~ 
मंसि द तिमिराण्यज्ञानानि च दर्पः पुनः सतां नक्ष्ाणां 

साधूनां च कदम्बं बाहु, चन्द्रसयवं चाची तवेयं तावकी च 
सिः एरा जायते ऽभूत् याचसुरानिपातयोरिति निपातन 
इत्यं रद् । शाखिनीरचपर । दीपक श्ेपालङ्कासै ॥ ४ ॥ 

बिश्वास्तैचनकं मुखं तव पयःलिन्धोरुदञ्चत्तदा 
शङ्कित्वा विगरूत्कलङ्कमपरं चनदराङ्कुरं शङ्करः । 

स्यस्तं मस्त विधं प्रथमतो नूनं शदो स्यूनमि- 
त्यम्ब श्रेशयितुंस्तुवज्निव दिरःकस्यं रमे निर्ममे ॥ ५ ॥ 

विन्वेति । हे अम्ब समे} विन्वस्य जगत असिचनकं मुहुै- 
इशेटपपि न ठृप्िजनकं यदादाऽपरसिहः-तदासेचमकं ठ्ेनो- 
स्खन्तो यस्य दरदीनादिति । पयःसिन्धोर्यद। तव खम् उ- 
दश्वदुदयं प्रष्युवच् तदा श्द्करः विगरत्कलं कलद्धशूल्पम्् अ- 

स्कष्म्दं { नदान सा्युखखदा्य च > जाते श्वान्द्रमसी स्वदीया 
च प्ुर्चिः खमुद्रादाविसक्षत्ति चछेवण चन्द्रमुतिखाम्यं भगवत्यामाद्। 

५ अथ बहु्वो शद्रयमानमप्यकीत्जनकं तव सुखमुषधेख्दयव् 
षष्ठा निष्कं चन्द्रान्तररं भ्रादुसेवदाशद्य शिवः मोली विष्त- 
पूवेशचन्द्र पनस्पान्न्यून इति हेतोः तं शिरस्तः पातयिचु स्वन्सुखं स्तु- 
यदिव दिर कम्पयामासेवि उस्मश्चमाणः प्रसिद्धचन्द्रस्य सफ 
द्भ्य निष्कछद्ूद् भगवती्रुलचन्द्रारन्यूनस्वं वणेयन्ः कमप्युस्कव 
भगवतीस्युखस्य दशयति ! प 

#। 
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परं द्वितीयं चन्द्राङ्कुरं शङ्कित्वा स्वुवनिव प्रथमतः पूर्व मखः 

पदे शिरःस्थाने न्यस्तं स्थापितं विधुं श्रशमत्यन्त न्यूनमिति 
तं श्रंशयितुमधः पातयित शिरसो सस्तकस्य कम्पं निमेमे नि- 
-मितवान. 1 नूनमित्यसिद्धविषयदेतूसेक्षाठङ्कारः । शरादैल- 
पिक्रीडितम् ॥५4॥ 

दातुं त्वां पुरुषोत्तमाय तनयां पमे गृहीतव्रतः 
. भ्रादात् कामगवीं मुदे सुमनसां पानीयमप्यम्बुधिः । 
कं .चित्सप्तिमनुत्तमं मघवते कस्पद्रुमं चेष्टदं 
सर्वज्ञाय सितांडुकं धूतजटावगोय् दिग्वाससे ॥ ६ ॥ 

दातमिति । हे पदमे १ पुरुपोत्तमाय कन्यां त्वां दातं शदीतं 
अत॑ येन. सोम्डुधिः कामगवीं कामधेनुं गोरतद्धितेति टचि 
ङीप् । पातुं योग्यै पानीयममृतमपि सुमनसां देवानां कं चिव 
कमप्यचुत्मे भ्रष्ठ सक्षिमश्वे हयसैन्धवसप्तय इयमरः । इष्टदं क~ 
सपद्मं मघवते इन्द्राय पुनः धरतो जटव्गो येन तस्मै दिग्बा- 
ससे दिगम्बराय स्ज्ञाय सितांशकं -धकवस्ं पष सिताः शुभ्रा 
अंशवः किरणा यस्य स दिमांश्ः स एव सः स्वार्थे कपत्ययः। 

मुदे हपौय भरादादिति सवौन्धयेषु क्षेयम् 1 अन्न रनाकरऋद्धि- 
चरितवणैनादुदाप्तः गूदाऽविद्धलिपयपरोररखए शेषः प- 
रिकिराङ्कुरश्ेत्यलद्वाराः । श्दूलविक्रीडितं त्तम ॥ ६ ॥ 

६ साम्प्रते स्वस्पिता समुद्रो हस्ये र्वा दातुं गरह्धतनियमो देष 
प्रसादूनाय फामघनुम, जग्डतं, शष्ठसुष्येःधवसं द्र्य, यार्पदक्षं च 
कामदं, दिगम्यराय जरिखध्प सर्यक्षाय दिचायषव स्िनाद्युकं ( चन्धं 
छघचखरं च 1 अदाददरति देवानं तच्द्रलप्रातिस्वद्धिवादाद्रभून- 
दाननिद्रानेचति प्रददसयति। 
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हपौदन्धरप्ततकरूशं खाद्दे देवसङ्घः 
श्रीमानुचैःश्रवसममरष्मापतिश्न्द्रमीशः । 
तेषमिकं किंङ न जगहे त्वां ञ्युमामेव शाङ्गी 
पसन सार्रहणनिपुणः पारिशेष्याद् महीतुम्् ॥ ७ ॥ 

हषीदिति । हे परे ! अब्धेः सकाशादेवसक्घस्तु हपौदमृत्- 
फखदरम् आददे जग्रादः श्रीमानमराणां क्षपरापतिः राजा इन्द्रः 
उथैःश्रवसं तत्संसमभे जग्राह) ईशाः शरद्रस्ट चन्द्रं जे स्वी- 
चकार, श्री ऽरिष्ट तेषं पएषैपदायनां मध्ये एकं किमपि न 
लगे) कितु सारो ख्यांशः अराभिर्धीराभिः सहितं सारं 
च्रं च तस्य ग्रहये निपुणः । पारिरेष्यादशेषत्वेन सर्धेति 
यावत् । परिरत्र वजैनायैः। शमां तवतमिव जणे 1 हु ग्रहणे, 
ककारे चिद्! अत्र सारग्रहणनिपुण इति स्वभाववर्णनात् स्वभा- 
योक्ति; छप 1 मन्दा्छन्तारन्तम् ॥ ७ ॥ 

छाया मुखे जननि चान्द्रमसी तवाऽस्मिन् 
कस्पदुपल्वरचिः करयोः पदोश्च ।. 

~-----~--- 

७ ददाम समुद्रासो रलेष्वार्चिसेवत्फु देवसमुदै सदा 
ऽन्तं, देवेन्द्रे चोद्यः भ्रवसं, पवि च चन्द्रं गदंतयति सास्प्रहणनि- 
पुणः ( च्धारणङ्धरः सारप्रादी च ) हरिः परिधिं सारभूनां 
व्वामादात वेष रदानां सध्यदेकमपि नोपददे इति सर्वेषु रतेषु 
भगवया ुख्यत्वं द्दयति ! 

ददे मावः ! स्वदास्वे चन्द्रकान्तिः, दर्छयोच्धरण्ययोश्च करप 

षृष्तकिसलय्ामः, धचने च दसुधामाधुयामित्ते शसद्योदसः सोद्- 



२६ उयाख्याऽवत्तरणे रक्ष्मीसदस्रे 

सौधो रसो वचसि, तद चनं न मिथ्या 
आाठ्श्रियें सहसुवः परिविभ्रतीति ॥ ८ ॥ 

छायेति । दे जननि ! चन्द्रपसः इयं चान्रमघ्ती छाया का- 
नि; तवोऽस्मिन्धुखे चेत्यपरं करयोः पदश्च कल्प्रोः कलप 
क्षस्य पवानां रुचिः, तथा धाया अयं सौधो रसस्तव व 

चरसि आसति यतः तस्मात्सह भवन्ति ते सहथवः सोदरा चरा 

टृणां परस्पराणां भियं शोभां विधति धारयन्तीति यद्च्न 
तन्न मिथ्येतय्ः। इनद्रवजाटत्तम्। निदरीनेतिद्यपमाणाटङ्ारी॥८॥ 

सुधादयः सन्तु तथापि तोयधि- 

धरुवं भवयैव भवदयपत्यवान् । `" 
गणा रमे जाम्तु विक्रमादयो 
गुणी महोदारतयेव भूपतिः ॥ ९ ॥ 

खधाद्य इति । छधादयः सन्तु, तथापि तोयधिः षं नि- 

श्येन भवत्या त्वयेव प्रशस्तमपत्यमस्याऽस्वीत्यपत्यवानः भव-" 
ति। मरदंसायां मतुप् । यतो वि्रमाद्यो गुणा जाग्रतु जाग 

रकतया तिषन्तु तथापि भूपतिः राजा महती चासौ उदारता 
च तथैव शुणी इत्युच्यते । वंशस्थं सत्तम् । टष्टान्तालद्धारः ॥९॥ 

रथिय वष्न्वी'ति लोपोक्तिः सस्येति चदनूः स्ैरलच्ाया त्वपि 
निवसरतीत्याद 1 

९. सत्श्वप्यन्येषु स्लेभ्यपत्यशूतेषु, विक्रमादिगुणेघ सर्पि 
समधिपद्गयेयुणेनेय सथा भरूपतिख्च्यते तथेव मष्टोद्ास्या सय- 
ष्येव समुद्र ऽपद्यवानिखाद् । 
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श्राम्यसयन्नगघक्रकोटरमरन्मुनोर्भिसंदटनादर 

क्ञारिव्यो्ववि्तरिदुग्धकणिकानिष्य्पुप्पाज्छिः । 
सिन्धुभुग्धवसुन्धराशरद्दयदुन्धुष्वनिच्छ्ना 
स्तुखा माधवमद्धुतामखमत खामम्ब कन्यामणिम्॥ १ ०॥ 

ाम्यदिति  आाम्यतः पन्नगस्य वासुकेर्मक्रमेव कोटर 
तस्मान्निमेच्छता मरता वायुना चुन्नानां पेरितानामू्मींणां ल~ 

हरीणां सहुटनया परस्परसङ्पैण शरितीत्यस्य धागे श्राटित्यं 
शीघ्रत्वं तेन विसारिणीभिहग्धस्य कणिकाभिर्निष्पनः सेपन्नः 
पुष्पाञ्जकियस्य सः सिन्धुः सयुदरः ग्धाः सुन्दराः ये यसुन्ध- 
राभरतो मन्द्राद्रः" सकाश्रदुदयन्त उद्धवन्त; ये धुन्धुमिति ध्व- 
नयः तेपां छम्नना कपटेन माधचं विष्णुं स्तुत! यस्तुत्य अद्धा 
कन्यामणि कन्यारन्नै स्थां रपायरुमत पराप्तवान । सत्रं मखि- 

दैयोरित्यमरत्सरीलिङ्गपि \ रूपकाऽयन्हुतिगूढदेतूलेक्षादङ् राः । 
श।दूखविक्रीडितम् ६ १० ॥ 

सिन्धोरोधःस्थपुटविद्धुठन्मन्यरुब्धाऽवतरि- 
पृन्धुङ्करिस्खदृदयमहे दुन्वुभिश्चीमति श्रीः । 

९० एवान श्रप्ात्तिसगवस्छमासधनदेव नाऽन्ययेति पिच्च 
सक्ाकरो मयनसमये प्राम्यद्धाद्ुकिमुखङुदरयावपरेस्विवीच्यै- 
खदुटटनरीघोच्छरर्छवीरसीकरद तकखमासलिः खन् मन्थमूता- 
खेोख्य.मानमन्दसचखसमनुत्धयुन्धुन्ध्वनििेणः भगवन्तं स्तुत्या 
कछन्यारलं स्वां श्रापदिस्याह । 

श्ष्दे रमे 1 स्मुदपूरमध्य्रचिचलन्मन्यरूपमन्द्याचलप्रातत- 
जन्मभिथन्धुशददन्दनिष्वानच्ैमाधासिदि स्वदूविमौचोच्सषे 
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ग्रा ज्द्याऽनिटपटुनटोच्ाटितप्रौढवीची- 
वष्धीशहृषीसकमकर्यनन्तरटीटह्षीः ॥ ११॥ 

तिन्धोरिति । हे रमे 1 सिन्धोः सागरस्य रोषः तीः 
रमध्ये विदेखता प्रचरता मन्येन मन्दराचेन कला रगो 

ऽयरतारो जन्म वेसतेन्धकारेयन्धुम् इति शव्दैः दुुधिशीमात 
भरसशोमामाजि मेरी सी इन्दुभिः पुमानित्वमरः । ल 
दयमहे तद जन्मोत्छे अन्तर्मेनसि ज्ीटः उकृषतपालादितः 
पो येस्ते भः पुरातना जनाः श्ज्घ्नाऽनिल एव पटुनटः 
फुरारनक्षकः तेनोनाटितानां नर्वितानां भौढनां बीचीवहीः 
खदसीलताःटीसकं नैनविरेपं कान्तानां मण्डलीटततं विदुः 
शीस शुभा इति मेदिनी । अकल्यनबु्यन्त । कल स- 
हइधाने इत्यस्मालः । रूपकालङ्कारः । मन्द क्रान्तात्तम् ॥११॥ 

, बर्ह भान्त्या चिकुरमुदधेरूसवन्या भवत्या 
बद्धा मन्यक्षितिश्ति सुरैः पन्नगाः लिन्रगात्राः ¦ 

तत्काेकोचितमतिज्ञषलखास्ततस्तस्य चेशं 

स्नान्द्रानन्दान्वस्ड्ाः पुरातना देवादयो श्ञ्छामादतरूपमटपरिक~ 
भ्पितोर्भिरुतामण्डलीदम्तमपशयन्तिति साधारणजमैरष्पव्यजन्मो- 
त्सवे खष्यादि दद्यते, तुचितमेव स्वजन्मोत्सवानन्दनिमैराणां 
देचानां तथा करणमिद्याद ॥ 

१२ हे कमलाक्षपरेयसि ! सयुदरादाधिर्मवन्त्या भवत्याः केप 
मथूरपिच्छं मत्वा भा्युत्पश्नबुद्धय. छरैमैन्थाचसे यद्धाः सर्फ सीताः 

* वीर्चवैल्ती--इति ९ पु । 
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राजीवाक्षप्रणयिनि भृ रञजतामभ्यनेयुः ॥ १२ ॥ 
घैमिति 1 दे रा्जीवाक्तस्य दरः प्रणयिनि भिये! मधक्षि- 

तिति मन्दरमिरौ सुर्दववदधा नद्धा अत एव खिन्नानि गा- 
; चाणि येषां ते पन्नगाः सपीः ! जास्याख्यायामेकस्मिन्वटवच- 
नमन्यतरस्यामिति पाक्षिकं वहुत्वम् 1 उद्पेः सागरादुद्वन्त्या 

। उदयम्सा भव्याय चिरं केकपारशं दृष्टा वई मयूरपिच्छ- 
मिति न्त्व स चासौ कारश्च तसमिन्नेका वनिता चासौ 
मतिश्च तां जपन्त ते तृष्णीम्भूता इति यावच् । बासत्तः भया- 
त्तस्य मन्थस्य इटामपेक्षितां रज्जुताम् । अभ्पनैपुरगच्छन् ! यदा 
मयूरनासाननिथे्टा जातास्तदा तद्रज्जलेनैव तन्मन्धस्यें र 
ष्लुतां मरापुरित्ति भावः । भ्रान्तिकाव्यटिद्गरूपकाणि । मन्दा- 
ऋन्तावृत्तम् ॥ १२॥ 

आरोक्य तत्रमवत्तीमबतीर्णरूपां 
वृष्टा मुदा सुमनप्तः सुमनःप्रधने; । 
पिण्डीमवद्धिरखिराम्ब पयःपयोधो 
डण्डीरखण्डनिवहैः सममद््न्त ॥ १३ ॥ 

आरोक्येति । हे अखिखाऽम्ब जगन्मातः ! तञ पयशपयोधौ 
भवर च यद्रू तत्रभवती ̀  पूञ्यां "पूज्ये त्तरमवबण्त्रम्यांध 

न 

सन्तो निध्येषट। सूर्या मन्थवेष्तिता रज्जयुताम्. अभिनीतवन्त इति फेश~ 
पादो सरपौणां बदश्रान्तिवगनपुरस्लरः तन्तुख्यतं बणयति । 

१३ पन्यं मवर्तीं समुद्रादाचिनूतां निरीक्ष्य र्वै देनेत्र्ठानि 

कृरमानि प्षमुदयटे खद्धोमचद्धिः केनपुञजस्वुरयमष्वन्तेतति स्व 
उअन्मोरसवे देवाः सानन्दं पुष्यदृटिसङ्कवेन्निदाद् । 
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भगवानपी'त्यभिथानाच् ! अवतीरूपायुदितमूतिम् । आ 
क्यषा सुमनसां देवानां मथनः षैः इन्रादिभिः ४ 
दर्पेण वृष्टाः मनसः पुष्पाणि । च्विः सुमनसः पुष्पमित्यमः 
ताश्च पिण्धीभवद्धिः पुञ्ञीभवद्धिः दिष्डीरस्य ' फेनस्य सण्डाना 
दाकलानां निवदैः समूहैः डिण्डीरो ऽच्थिकफः; केन इत्यमरः । 
समं सद आठुमन्ताऽतरन् । संवैदवैस््वदुदये पुष्पवृष्टिः यरता 
भावः । वसन्ततिरक।(रत्तम् ॥ १३ ॥ 

अम्ब स्वयं त्वायि चिरादवतीर्णवर्त्या 

सन्थश्रमन्यपनयाय मखाऽशनानाम् । 
श्रान्ताऽहिरञ्जञकवटीछरतिचिन्तयेव 

क्षीरोदरीधसि इानैरनिलनशधचार ॥ १४ ॥ 

अम्बेति । हे अम्ब जगन्मातः {त्वयि चिराद्रहुकालेन खयं 
सखतः अवतीफवत्याम् उद्धबन्त्यां" सत्यां मखे यत्ते अशरानं 

येषां ते मखाशना देवास्तेपां मन्थो मन्थनं तेन जातस्य भर- 
सस्य श्रनन्तेव्यैपनयाय दृसैकरणाय क्षीरोदस्य इग्धोदधेः रो- 
धसि तीरे । कटं रोधश्च तीरमित्यमरः । शमैमेन्दम् अनिलो 
पायुखचार स्वार कृतवान्. । तन्मन्दवदंने देवमाद्---धान्ता- 
पणः आदिस्व्छीष, ख सवरीकृततिः कवर्ण सक्षणीरपीति 
यावत् । तस्य वचिन्तयेव । स्पाचिन्ता स्मृतिराध्यानामत्यमरः । 
साता्रानतात्तिपामिति .देवूलेन्ना । वस्रततिरकावृचचम् ॥ १४॥ 

१ अथ त्वदराविमोधेन सफलमनोस्थेषु देवेषु म धचन्यापारप- 
रिथिन्तेषु सल्छु तच्छ्मपरिदायय मन्यरज्लुभूतवाक्िसपन्निजम- 
स्षणभीखेव मरुन्मन्दं मन्दं समुद्रतीरे जाववाविति दुमक्षफनमाद । 



प्रादुमौवस्तयफः २१ ४९१ 

सान्द्रोतकण्ठामसृणमधुजित्सादराऽपाङ्धारा- 
सथ्रीचीभिः श्सन॑विसरददुग्धतरीचीभिरण्धिः । 
उद्ाहाष्यं कमपि भवतीमुत्सवं रप्स्यमानां 
सातस्तातो मधुरमनयन्मङ्गरखानकमे ॥ १५ ॥ 

सान्द्रेति । हे मत्तः ! व्वर्दीयस्तव अयं तातः पिता ऽव्धिः 
सिन्धुः उद्वारो विवाहस्तदाख्यं तत्संज्ञकं कमप्यनिवैचनीयम् 

उत्सवं छभ्यपार्ना प्रापयन्ती (शमवतीं वा प्रति साद्धपानि- 
चिडया उ्कण्ठया उत्पुकतया पख्णामिः ल्िग्पाभिः सानः 

सिग्धस्तु मेदुर विणं मष्टणं स्लि्यमित्पमरे । मधुग्नितो 
हरेः सादराभिरादस्युक्ताभिरपाद्रधारािः कयाक्षसम्पतिः स~ 
धीचीभिः समानाभिः श्वसनेन वायुना विसरन्तीभिषरधस्य 
वीचीभिः मधुर न्दरं मङ्गरुसानरूपं कमे भति अनयत्माप- 
पामासित्यथेः । मन्दाक्रान्तायृत्तम्। उपमागूढोमेक्नालङ्कारो॥ १५॥ 

अथ भदुभूतां ककम ध्यायाीत-- 

सुधोदधिसमृदधसस्मुरतरुच्छटान्तगेते 

मनोक्ञमणिमण्डपे महति रलसिहसने । 

3 

१५ वर्मा, धिवाहोत्सवे प्रथमं पर्तिवसें वस्धवो मङ्गरघ्नानं 
फार्यन्तीति खोफाडुखारेण स्वरिपता युम्धोदधिरदधादमदेस्सवम- 

चिरात प्राप्यमानां रवां घनतरोत्करिखतमगचत्सादरकयाश्तषपरम्प- 
सखमानाभिमौर्तप्रविचख्दूवुग्धोर्भिप्मिरखपयदित्याद् । 

.१६ मथ उयरामाय धासागररध्ययतकर्पद्रक्षवाटमध्य- 
शदुन्वरमण्सण्डयस्थिवरदाक्दासनमष्यायतकमलोपविष्टं दे 

६ 



~ ४२ सन्याख्याऽवतरणे ठक्मीसदसे 

स्थितां मणिसरोरुहे त्रिदडासुन्दरीसेवितां 
जयाय भवतीमहं जननि सन्ततं चिन्तये ॥ १६॥ 

सुधेति ! हे जननि मातः ! छधोदधेः प्षीरतागरात्सटपत 

न्तीनां निर्मच्छतां८घुरतरुच्छानां करपतपङ्कीनाम् अन्तमं 
गते भोकने घन्दरे मनोग्नं मञ्जु मञ्जुरपमित्यमरः । मणिमण्डी 
रन्रसखचितसभायां महति विस्तर्गे रतरमद्ुरे सिंहासने । शरषाः 
सनं त॒ यद्धदरासनं॑सिंहास्न तु तदिल्यमरः । स्थितामासीनां 
तरिदशानां देवानां खन्दरीभिरिन्धाण्यादिभि; सेवितां भवती 
त्वा जयाय उत्कर्षमराप्तये सततं॑निरन्तरं यथा तथा अहं चि 
न्तये ध्यायामीत्यर्थः । परथ्वीटत्मर ॥ १६ ॥ 

अभ्यणीस्कुरदप्सरःकरघृतेरुदामद्ग्धा्बुधि- 

सैरैव्छत्वरवीचिकासहचरैः संवीजितां चामरैः । 
हस्तालङ्कृतपङ्कजामभिनवाऽऽकल्यैरनस्यैः डुमा- 
मम्ब व्वामुषसि स्मरामि जगतामातङ्ककूलङ्कषाम्॥ १७॥ 

अभीति) हे अम्ब { अभ्यर्यो समीपं स्फुरन्तीभिः करतः 
उद्यमाना महतीनां दुग्धाम्बुषेः सकाशात्सवरं यथेच्छम् उत्छत्व- 
सणाम् ऊर्पै्रसारिणीनां वीचिकानां सहचरेषित्ेः चामरैः स- 

घा$ङ्नोपसेचित्तां भगवतीं ध्यायति | 
१७ द मातः { समीदमागविलसदेवाद्नाकरफलितैदुग्धखा- 

ग्ररचिर्गलोत्सपेनकल्ो टतस्यश्चामरेरुप्वीयिततं करफलित्तफ मलं 
तघभूवभूिवां जगस्परितापस्मुखनाशिरनीं स्वां प्रातः स्मरामीलयाह। 



भावुभायस्तथफः २। ४२ 
1 
'पर्बीनितां तथा दस्तनाऽङ्ूतं पङ्कज यस्यास्तां पुनरनस्यैव- 
{भिः अभिनवैगेद्ैराकस्येभूषणेः शुभां कटपाणीं तथा जगता- 
पातद्गस्य । रक्तापशङ्ास्वातङ्क इत्यमरः । पुरष्पां नाशिका 

भिति यावत् \ सवैकूटाभ्रकरीपेष्िति खच् । लाम उपसि 
कारे स्मयामि । ' बराच पहू्ते चोखाय चिन्तयेदा्मनो दित 
भित्यमिषानाच् ! अव्राऽप्सरोगतरतिः कषिगतां तां पुष्णीतिं 
म्रेयोरङ्कारः । शादैखविक्रीडितम् ॥ १७ ॥ 

भूयासुस्ते खदीथा मयि हरिदयिते स्थूरुख्घ्याः कटाक्षा 
यद्िप्ाव्यग्रमगोचयमरविरचितैरज्ञरीनां प्रपञ्चः } 
मर्थाद्वक्षोभवुःस्थं कख्टजर्निवेमैध्यमुत्ट्य वेलं 
प्रापि रेजे सरोजेरिवि नवरजनीनायकाऽऽरोकमूकैः॥॥ 9 ८॥ 

भूयापुरिति ९९ द हरिदयिते { येपां कटाक्नाणांँ छिष्सया 
रन्धुमभिच्छया )चमेरर्विरचितैः अभरीनां भपश्चैः स- 
मूहैमन्यद्रेः पषोभेण दुःस्थे वासाऽनं कटशजलनिपेमेध्यम् 
उरस्य स्यत्तवा वें तरं भप्त; पुनः नवस्य तत्कालोदितस्य 
रजनीनायवस्य चनद्रस्याऽऽोकेन भकाशेन मूकयङलितिः । 
आरोक द्नेोद्योकत इत्यमरः । सरोजैः कमरैरिव रेने शरु- 
शमे } भवे चिद् 1 ते मरसिद्धास्वदीयास्ताककाः स्थृरटक्ष्या- 
अहुविधपुदपायेदए्तारः । स्युषेदान्यस्पूररक्ष्यदानफमैण्डां व- 

८ दे हरिप्रिये | यत्परेष्खोस्करिडठितस्तिवापरिदेवविषूतेय्जलि- 
युञ्चमन्वर्पयैतदिखेडनसवाचशुदधिमध्यमुखज्य करूं प्रातिरमिन. 
चचन्ड्रदृदौनुकुचितैः कमदैरिवाञ्छोभि, ते सकङेएटवद्वान्यास्ता- 
पकः; फा भवि द्तनित्वस्या्र्ति { 



धणे सश्यादयाभ्चतरणे टकष्मीषषटखे 

हुमदे इत्यपरः । फटाप्ना अपद्गदशीनानि भूयाघुः । आयां 
किङ् । फान्पल्द्गस्वरूपोसेन्ताद्ारौ । सगथरादत्तमिदम्॥१८॥ 

अग्रे मुररिररविन्दपीठे 
हरित्करीनद्ररमिपिच्यमानाम् । 
अवेष्य पुनीमखिरेश्वरी।त्वा- 
मानन्दस्तिन्धौ निममज सिन्धुः ॥ १९॥ 

अपरे शति । अरविन्दपीे दरित्छ ष्ठ 1 हिवस्ठ कुमः 
काष्ठा आदा इरित इत्यमरः 1 स्थितैः करीचैगैनैरित्य्थः । 
अभििर्पमानां पन; अखिकस्य जगत ईश्वरीं नियन्त्री त्वँ 
कन्यां शरारिरेरे अवेक्ष्य सिन्धुरपि त्वदीयः पिता अनि- 
न्दस्य सिन्धौ निमम मप्रो वभूव । उपन्ातिरत्तम । रूप 
फालङ्कारथ ॥ १९॥ 

्रसभमुदधिकन्ये प्यतां दैवतानां 
परमपुरुषवक्षःपीठमाटोकथस्त्वम् । 
सह दयिततमेन सैरकेखौ सतीनां 
न खलु निजरिशूनां सन्निधिरीडदेतुः ॥ २० ॥ 

भ्तभभिति । हे उदधिकन्ये { देवतानां पदमत प्यत्ो दे- 

१९ फन्याया योग्य्ररकाभः पेतुः परानन्दजनक्ष दति विषा- 
ह्यस्वे रेः पुरतः कमखासनोपविषां दिग्यज्तैरभिपिच्यमानां ज~ 
मद्रीश्वरीं स्वामचख्ोकय स्वत्विता समुद्र आनन्द सागरे ममज्ञेव्याह । 

२० दै सगरे ! सर्वेषु देवेषु पदयत्छु हरेखरःपीटं त्वं 

निःसद्ोचमारूढवतीपति सतीनां ख्ीणां निजगियतमरेन सद यथे- 

ख्दकीडायां दछड्यसामीष्यं न लजाकरगेस्युचतमेवेलाद 1 



प्रादुर्माचस्तव्ः २) ४५ 
र 

ननादय्येस्यनादरे पष्ठ । तं भसर्भं हात् परमपुरुषस्य हरे- 
५, 3. (4 वु 1 (1 

शै्तःपीटधुरःस्यरं पति आदौकथा; आरोहणं दृतवती । दक् 
¶ताविस्यस्माङ् । तथा हि--स्तीनां चलीणां दयिततमेन 
प्रियतमेन सद सैरकेखौ यथेषटकौडायां चिदूनां बालानां स- 
निधिः सामीप्यं वीददेतुलैज्नदतुम भवतति लद निशयेनेस्य- 
यैः । मालिनीटत्तष । अथौन्तरन्यासालङ्रः ॥ २० ॥ 

कलितकलशस्रागरोर्मिगद्ं 

कमपि मुकुन्दमहःकरिन्दजौधम् 1 
कनकसुहदमृषयत्तामा- 

विततिरतीव रमे सरस्वतीव ॥ २१ ॥ 

कर्तेति । हे रमे { कनकस्य धु्दारक्तत्वाचत्सदशी- 
व्यर्थः । तव आभया वितततिर्धिस्तारः काकता स्वीकृता क- 
छशसागरस्य ईधिरषेयैव गङ्गा येन ते कमपि अनिषैचनीर्यं 
युञृन्दमह् पव उयामवर्णत्वाछिन्दजाया यञ्युनाया ओघः 
भरवादस्तं परति सरस्वतीव अश्रूषयत् । शोभयति स्म॒ । ¶त्यने- 
नाऽ लक्ष्पोभादुभीषे न्विणीसङ्गमः प्वितः 1 धु्पिताभ्रा- 
वृत्तय 1} २९ ॥ 

२१ अथ दखधास्श्ुद्रवस्द्रूपगद्धाखद्धते नारायणरेदकाम्ति- 

सरूपे यश्रुनाप्रचाद् कनकस्य मवतीकान्तिः  सरस्ववीवा$तेव 
श्चामयामासेति सोऽ नरिवेणीसङ्कमः सम्प दति तथ पसक्खदु- 

सितनिवरपाश्तमस्वं सुचयन्नाद् 1 



सव्याख्याऽवतरणे रमसे ४६ 

धुनदीरिशिरं शिरः पुरारे- 

-अजतीन्दुरमैवती दयारसाद्रेम । 

हृदयं मुरहन्तुरब्धिजे वा- 

मुचिततैव स्थितिरुद्धवाऽनुरूपा ॥ २९ ॥ 

नदीति 1 दे अन्धे 1 शृवनद्रः चुनधा भागीरथ्य 
मनति; भवी 

दिदिरं शीतलं पुरारेः शङ्करस्य शिरो मस्तकं 

त्वं ठ दयास्सेन र सिं युरहन्ठरारेहैदयं भजा, अतः 

वाँ युवयोर्धातृभगिन्ोः स्थितिः आसनम उद्धवस्योत्यततः 

सदशी उचिता योग्यैव । ्षीसेदादुत्पनयो भवतोः स 

रसस्यले स्थि तिरुचितेति कायस्य कारणसमत्ववणेनात्समालः 

इरः । ओौपच्छन्दसिकं दत्तम ॥ २२॥ 

~ कमरे तोषयितुं वां 

कान्तुजान्तरनिश्ान्तमुपयान्
तीम् । 

कमरे लम ! कान्तस्य देरथेनान्तरमेव 

न्तपस्त्यसदनमित्यमरः । उपयान्तीं भा- 

पयितुम्र अथ अस्मै दर्ये सन्बुधिः 

ण स्यन्नं रीणं सृतं स्यु्तामः 

कमले इति । हे 

निशान्तं सदनं निशान 

पवतीं स्वा तोपयिदुं द 

प्षीरान्धिः मनर पुराणमपि अरी 

क्षि वरिरः, 
२२ टे समुदजे 1 चन्द्रस्तवद् ग्भाप्रवाददीतलं ॥ 

अवती च कणारलाद्र भुरारेखरो मजंतीति सोदर्योः सरतस" 

गरसमुद्भुवयोयुवयोः सरसष्यल।धयणं युक्तमिह्याह । 

रदष्टेस्मे। परियञुजान्तरालरूपान्तःपुर्गतां भवतीं प्रसदः 



प्राचुभोयस्तवष्टः २! ४७ 

प्रायच्छत्तमथाऽस्मै 
प्रलं रललगणमम्बुधिररीणम् ॥ २३ ॥ 

दति श्रीमद ् कटाप्वरिविर चिते श्रीमछषमीसदसे प्राचु- 
भौवस्तवको हितीयः सम्पूणतामगमव ॥ २ ॥ 

स्यमराव रीणो जीणेः स म भवतीत्यशणो नव्यः अयुप- 
्ल्तमित्पैः | रत्रगणे रत्रसमूरं भायच्छद् दत्तवान् \ विवाद 
समये जामत्रे ऽस्यद्धतं यौतकं ददाविति भाषः । गूढोसेक्षा । 
घनचपखा गीतिश्तम् ॥ २३ ॥ 

इति श्रीरावजीमहाराजाऽपरनाश्ना श्रीनिवासपण्डितेन 
विरचित्तायां वार्वोधिन्याख्यायां श्रीलक््मी- 

सदसीकायां भादुभीवस्तवको 
द्वितीयः १२) 

यितु पयोधिः पुरततनमदपमुकतपूवै मखिगणं रवत्परियाय धिवाष्द- 
मदयोर्सचे यैतकरूपेण दयतसदेदयषह् 

इति धीमानवदर्युपाख्यतैलङ्कसामश्पास्िविरत्तितायां र्मी 
सदस!ऽचवरणनिःघेणिकाया श्रादुमौवस्तवफो न ५ 

द्वितीयः सम्पूण. 



४ भ्यास्या$्रतरे ररम 

अथ वक्षःस्थसाऽसथानस्तवक; ३ । 

वत्ःस्थरस्थांक्षीरोदघतां यो जनकालये । 
स्यजिङ्गपसमविटं स रामः प्रेयसे ऽस्व॒ नः ॥ ३॥ 

अथाऽसिन् दृतीये स्वके लक्ष्या भगवतो हृदयाश्रयाः 
नकारणं वर्णयितुं पथमपये हदयङ्गमामिति तिङ्गं निदि 
लमाचरति-- 

, श्रये शेषाऽचरमणेः श्िणो हदयङ्गमाम् । 

अनुकस्पामिवाऽकस्पामम्बामस्बुजवसिनीम् ॥ 9 ॥ 

ये इति । शेषाऽघले शपाद्रौ मेरि शोभमानस्य शा- 
नामकं भुरस्यास्वीति शग तस्य दरदयङमां वक्नोवामभाग 
हेमरेखाशूपेण वसन्तीं, तथा चोक्तं भागवत् खदरयीति- धिर 
ऊनपाविन्या भिप्नानिकपाऽसमोरसोद्धस'दिति । भिया देतुमृतया 
सिक्तः तिरस्कृतः निकपात्मा स्वणैरेखाङ्कितो निकपपापाणो येन 
ताद्मीनोरसा इति श्रीधराचार्यः । पके हदयस्धामकम्पामस- - 
ण्ापिति याब्ेद् । अञुकम्पं द्यामिव जम्बुनवासिनीं पड्कन- 
स्थामम्वां लक्ष्मी भ्ये ऽवङम्े ! अयुष्डुव् रत्तद् । उपमारड़ारः॥९॥ 

१ अय वक्षःघ्यला$वघ्यानस्तयकेन सृतीयेन स्तोतुक्षाम सौ 
८ द ६ 

भगवतो वेङ्कटा$चलपतेद्धदये साक्चद्चलां दयामिघविराजमानां क 
मरयासिनीं जननमाभये शव्याद । 



रादु मीवस्तवकः २॥। ४८९ 

कस्पाणि दिव्यकरुणादिगुणास्वुराशे 
काङ्क्षाऽधिकाऽम्युदयदायिकटाक्षङेदो । 
भद्राय दैयजिदुरःछृतनियवासे 
भक्तिस्थिरेण मनसा मवतीमुपासे ॥ २ ॥ 

फरयाणीति । हे कर्याणि ! दिव्यानां कर्णादिय॒णानाम् 
अम्बुराशे ! फा्ूलया अधिकम् अभ्युदयं दत्ते प॒ तादश ~ 
राक्षे यस्याः; । पुनः भद्राय नगत्कस्याणार्थ दैयनितो दरे 
खर्ससि छतः नित्यै चासो यया तत्सम्बुद्धो ! भक्स्या स्थिरेण 
एकतानेन मनसा भवतीम् उपासे भे इत्यः 1 काव्यहिद्ग- 
मलङ्ारः । वसन्ततिलकारत्तम् ॥ २॥ 

नारीकसम्भवभवादिसुराभिवन्ये 
नानाविधाऽक्तकवाङ्मयमौलिविये । 
पाथोधिपुति पत्तिवक्षसि निखहये 
मान्तीमनन्यररणो भवतीं प्रपये ॥ ३ ॥ 

नारकेति । दे नारीकूसम्भवो बह्मा भवः रिवस्तदादि- 
सरैरभिषन्ये ! तथा नानाविधानाम् ऋगादिभिन्नानामङतका- 

1 

् 

२ ्दानीमाश्चाऽविशायिफरदाननिपुंणव्सदाक्चलचां सोकोन्तर- 
द्यादिय॒णक्तशुदेरूपां नारायणवष्च.स्लनिष्याऽवस्िठां = कदया- 

फी ममवत ददभक्तिना चतस्रा कस्याणप्राप्तये उपस्ति । 
३ सस्प्रतिं दे द्ारािद्धुते । ब्रह्मश्चिवादिस्युरवन्द्नीयामतेक- 

दिघोपनिष्द्धेयां दरिवकश्चसि निदं विसजमानो भवतोमनितस्गति- 
ष्टु दारणमाश्रये इत्या ! 

७ 



४५० सव्या्याऽवतरणे ठष्मीसदसे 

नामफ़भिपाणां आाखयानां ब्रेदानां मौरय सप्मिषदलाभिव 
वेदनीये 1 पुन पायोः धुनि ! नित्ये सदा धवे पलि 
भान्ती भवतीं नाऽस्त्यन्यः त्वतिरिक्तः शरणं यस्य सो 

कविः मपरे शरणं यामि । शरणं शरदरक्षि्ोरिवमरः । प्न 
निकाम ॥ कान्परिदगम् ॥ ३ ॥ 

शय्यागृहं तव पिता जगतां नियन्सु- 
आता प्रगाङ्क इतरः पुनर्भूषे । 

वक्षस्यमुप्य चरदे त्वमवस्थिता त~ 
द्ाल्धम्यमम्ब भत्रदीयमनन्यलम्यम् ॥ € ॥ 

हययेहि । हे परदे त्तव पिता स्िन्धुर्नगत्ां नियन्तुः 
श्रय्याहं क्यनस्थाने, राता ग्रयाङ्कः अङग नेतरूपो ऽतयवः च~ 

याचन्द्रमसोरन्त्वाव ! इतरः कौस्तभः भूषेति दयमप्य्गयोर्मषढ्द- 
ययो षे । द्विवचनं ययासंख्याभिपायम् । जसुप्य दरेवनस त्व- 
म् अवस्थिता, ऽतः भवदीयं तस्य दररवटभस्य भावो बाठभयम् 
-अनन्यभ्यम् अनन्य्तापारणः यया भवती हृरवलमा तथा 
ऽन्यकिमपि नास्तीति भावः} वसन्ततिलकार्तपर 1 फाग्यलि- 
इमलङ्कारः ॥ ४॥ 

8 दे चरदायिन्यम्तर | जगच्छासिुर्गयततो हरेः रपनसश्च तथ 
पितता सागरः, चन्द्रः कीस्लुभमणिश्ेव्येती र्वदृश्वातरौ ने्रुप- 
तया हव्याऽछद्ुारतया च शरूरमूषणरूपौ, अस्य च सगवतो घ 
कमि स्वं कताऽवस्यानेति त्वद्वन्धुवर्मो मगघतो ऽतिप्रियस्त्वयाऽऽ्का- 
स्तलद्दयेति तरा $नवाप्यं ते परतिप्रोतिपात्रस्यमित्याह ¦ 



प्रावुर्मावस्तवकः २। ॥\: 

भरातु्विधेवेसुस्द्यसदहषु पमे- 
प्वास्ते रमेत्यपयशःप्रशमाय नूनम् । 
सोदर्यकौस्तुमरुभावहमन्धिकन्ये 
वक्षस्त्वमावससि वेङकटनायकस्य ॥ ५ ॥ 

श्राठुरिति । हे अब्धकन्ये श्रातुविषोशवन्रस्य वखुसमृद्धिः 
किरणसमृद्धि्रैव्यसयृद्धि्च तदसदेषु पत्रेषु सूवैविकासिकमेषु 
रमा आस्ते इत्यपयश्चसो ऽपकीतेः भरशमाय नाकाय सोदर्यस्य 
श्राठुः कौस्तसस्य शुभावहं मङ्गला वेडधटनायकस्य दरवतः 
घर्स्थर भति आवससि ! वक्ष इत्यन उपान्वध्याङ्स इत्याधा- 
रस्य क्त्यं केयम् 1 श्री; पद्मवासिनीत्ति तद।नीन्तनव।दस्तु 
काकयदेवदत्तस्य ग्रहमितिबदुपपादनीयः। यूनमित्युेक्षासड्ारः। 
वसन्ततिलकाटत्तमः ॥ ५॥ 

भगवतः प्रतिघो हदि मा स्म मृत् 
समुदयदूजिनेषु अनेषिति । 
अवहिता जगद्म्ब हिताय नो ॥ 
हदयमेव दरेरधितिष्ठत्ति ॥ ६'॥ ग 

भगवत इति । सथुदयन्ति सघद्धषन्ति टभिनानि पापानि 

ध दे समुद्रपुचरि ! निजसतोदरस्य चन्द्रस्य षष्ूनां ( किस्यानां 
धनानां च ) सद्य्सदेषु कमेषु लक्षमीचससीति अकी प्रमाद 
किर स्वं सोदरान्तयकौस्तुममणिविभूषपितते मगचतो वेद्कटपतेसरस्ि 
धसम्हीच्युतमरष्ठते 1 ~ 

& स्माम्परतं पापिषु मादशेषु जनेषु दरेहदयं क्रोधाध्मात ममू 
दिति खद् स्पर्धितसम्पाद्नायाऽचदिता खती तदु िति्ठसीर्पाह 



५९ सन्याश्याऽतरणे ठकष्मीसदसे 

येपां तेषु ! फटपं हमिनैनोऽघमित्यमरः । जनेषु मुष्ेषु विपि 

मतिः क्रोधः । भ्रतिधा स्युधौ खियामित्यमरः। मा स भूद 

स्व भवतु शति हेतोः अवहिता सावधाना त्वं नो ऽस्माकं हि 

ताय कल्याणाय देहदयमपितिषटसि वसाति । हदयमित्यत्
ाप 

शीर्स्थाऽऽसां कमोति कमैतम् । दुतविलम्वितं एतम् । गू 

लेक्षालङ्कारः ॥ & ॥ 

फाणिरोकपतेस्त्वमिन्दिरे 

भवति प्राणसमेति सम्मतम् 1 

अमुना भवती यतः स्वयं 

हृदये श्आणपदे निवेदिता ॥ ५ ॥ 

फ़णिकनौकपतेरिति । दे इन्दिरे ! यतो भवती अथुना ह* 

रिणा प्राणानां पदे भाण्स्यवाप्दे स्थाने । हृदि भाणी चदे 

ऽपानः समानो नामिसंस्थित इत्यादिना अपानादीनां स्थान 

पददर्नान्ख्यस्थानं स्वयं निवेशिता स्थापिता अतः फणि- 

भवसीति साम्पतं युक्तप्र । च~ 

॥ ७ ॥ 
पदद्ः द 

्ेकपतेः श्रीदरेस् श्राणेस्वस्या
 

तालीयं चतम । असुमानाऽलङ्कारः 

उरगाद्रिपतेरुरःस्थलस्थे 

भवती तद्वरशङ्खगर्मैमुक्तेः । 

नुल्येति रोफथसिचिर्युछेव, यत“
 

स्मानयेरेव हि सा ७ हे कमे ! स्व॑रः प्राण 

सूत्वमनेन श्राणनिवासस्थाने 
हदये इवक्यापिता, 

मानाधिकरण्यं घरते 
व्याद 1 

८ दे अम्ब ! वेह्ुटपतेवैक्षःष्वठे ऽचखिता स्व तर्कन्धसाङूप 



श्रादुभायस्तयकः २} ड् 

शूचिहारमहःसुरस्वन्ती- 
सरकिरम्य सदा ऽभिषिच्यसे त्वम् ॥ ८ ॥ 

उरगाद्विपतेरिति । हे उरगाद्विपतेः शेपाचरस्वामिनः श्री- 
. देवस्य उरःस्थरुस्ये यक्षोदेदानिबाते कमले से ! तस्य 
“दरेमरु एव शद्रः । कम्बुनी बस्य शे इत्यमरः । तस्य गभीदू 
युकैदच्युतेः एविदरस्य स्वच्छणुक्तादारस्य मदस्तेज एव घुर- 
सवन्ती भागीरथी तस्याः सलिरैजेरैः सदैव तमाभिपिच्यसे 
ऽभिषेकवती क्रियसे । अरो मदद्धाग्यं तवेखथः। ओपच्छन्दसिकं 
त्तम् । प्रिणामरूपकारुङारौ ॥ < ॥ 

कुमारि क्षीराब्धेः कुसुमसुकुमाराद्गि भवती 
नवं प्य सव्र म्रदिमरमणीयं विजहती । 
शरण्ये त्रातुं नः शरकरिणघनं कौस्तुभरिला- 
कठोरं गाढोरः श्रयसि कपया कैटभरिपोः ॥ ९ ॥ 

कुमारीति । हे कषीरान्धेः कुमारि दुग्धोदकन्ये, पुनः श्ग्ये 
साधुः शरण्या तत्सम्बुद्धौ । तत्र साधुरिति यच । तथा दे इुखुम- 

कम्बुमध्योत्यटैः शुध्रमोक्तिकदामकान्तिरूपगद्खाजकैर्निरन्तरमभि- 
पिक्ता भवसीति वक्षःस्वरल्ितायास्तकोधरि हारस्य विद्धण्डनाद् ग~ 
श्वाजकैरिपिच्यसश्वेद्याद । 

९. दे पुष्पकोमलाङ्गि वुर्धोद्धिषुत्नि | त्वै सौकुमायेरमणीयम- 
निनं कमलरूपं सदनं परित्यजन्ती खत चाणक्िणसङ्कखं पी 
स्तुभदिखापसपं कदमारदक्षो ऽस्मान् परिवाठुमेच छऊपया ऽथिति- 
छरसीति स्वखुखमविचिन्द्या ऽस्मद्धक्चणे यतस दद्या 1 
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घुमाराङ्गि पुष्पकोमलमूते 1 . भवती भ्रदिन्ना मद ए 
णीये घुन्द्रं नव॑ मूत पय सद॒ कमलस्पंगं पिन फ 
त्यक्तव्या सती नो ऽसान भक्तान् नाहं षया कैटमासोः श 
हरः युद्धे रिषुविष्टशराणं भहारजनितैः किणैः । फे 
छोके । धनं फठिनम । धनं निरन्तरं सान्धपित्यमरः । ता 

कौस्तुभ एव रत्रलाच्छिला तया कठोरं निष्ठुर गं दल 
माहमित्य्थः । परयादं शशरृच्छरयोस्विपरः । उरो वःय 
मेष भरपसि यतः, ततः स्तयं इरषगाहृस्थकते स्थिता ऽपीतरः 

ससकरणरूपं भिलस्षणदथाटत्वमिति भावः । शिलरिणीपृप । 
कान्यल्ि्गगूटोखेते ॥ ९ ॥ 

श्रीवत्साङ्कं चिरतरमुरःसीमगोष्ठं मुरारे- 
.रथ्यासीनामनघहरितोदारकान्त्या ऽमिरामम् 1 

कल्याणि त्वामतुरमशते सेश्रितानां दुहानां 

क्षीराम्भोषेः समुदितवतीं वृमहे कामधेनुम् ॥ 9०'॥ 

श्रीवत्साङ्कमिति । है कर्याणि हे इवठे ! श्रीमान् वत्सस्- 
यकः अङ्को यस्य । अन्यतर श्रीवत्सनामको ङो यतस्य | क- 

“ लद्राद्नौ लाञ्छने च पिन्द रक्ष चेत्यपर । पुनश अनधा नि- 
दपा हरित ददि उदारा महती च या कान्तिस्तय, पपे 

१० दे शमे । रेः भीवर्साङक { स्दोमतणेका ऽदं भवर" 
मामफचिनदसदित्च ) अनघदप्पतिदारफान्त्वा , ( मदुएठण- 
खानस्य निदो पदरिववणकान्त्या च ) न्दरं भुरजितो वक्षःखल. 
सामरूपं गोष्ठम् सधिषि, तथा आसधितानां तिरुप्मम् भगतं 
( पोयूके भेष च) इदन्वीं वुग्धस्मुद्ोनूनां स्वां कामगवी कय~ 
याम हति ग््ेेण भवत्याः कामधेनुत्वं साधयन्ति 1 



भरावुमौचस्तयफः २१ ५५ 

नाप आरोग्यकारकाां हरितानां द्वणां तसमथति- 
" एनभित्ययैः । रिता स्री च दूवीयां दररिोयुते ऽन्यवदिति 
!दिनी । उदास्या इतस्ततः भखत्वरत्वान्महत्या कान्त्या ऽभि~ 
पे युन्द्रष उरसः सीपेय गोष्ठ मोख्यानम् ¦ गेषं गोस्था- 
पकं) सीमसीमरे द्ियापित्पमररो । अध्याप्रीनां स्थितां तथा 
शु निरपमे पभचुरं चाञ्धते मोक्षं इग च संश्रितानां दुर्ये स्ता 
दाना ता, दुह मपूरणे शानच् । क्षीराम्भोधेः सषुदितवतीं मा- 
षतां सां कामधेनुं मदे वदामः । शछेपरूपकाऽलङ्ात ! 
मन्दाक्रान्तावृक्तम् \॥ ९० ॥ 

व्रिश्वाऽतीतो जयति वृजिनहासदो वासुदेवः 
पये तस्याप्युपरि महिमा भासते तावकीनः । 
्ष्रन्ञानां हृदयमनिश्षं कञ्चनाभो ऽधिरेते । 

तस्यापि त्वं हृदि हृततमोराजसे राजसे या ॥ ११॥ 
विश्वातीत इति । दे पश्चे हे कमले ! वृजिनस्य पापस्य 

हासं नाश ददाति सः । आतो ऽनुपसर्गइति कः । कध वृ- 
जिनेनोधमिस्यमरः । वासुदेवः श्रीबेङ्टपतिः विश्वमे अ- 
तीत्य आओतक्रम्य वपते । विश्वमरेषे इृत्लमित्यमरः । जयति , 
विन्बमततीत्य शोभते । तस्य घासुदेवस्पाप्युपि उर्ध्वं तार्यं ता- 
च्षीनस्तर्दीय इत्यथः \ महिमा मादात्म्य मासते मकारे सदेव 
दकष्यति--कश्चं कमखं नाभौ यस्व स कञ्नाभो विष्णुः ! स्ञ- 

१९ हे जनि { पापनाशो चासुदरेवस्तावद् लोकोत्तरः, त 
स्या्युपरि त्वदयं मादारम्यं जने, यतो दि स कमलनामः प्रणिर्न 

दे शमधितिष्ठति, तस्यापि तिरस्छतरजस्तमोयणे डदि या स्वं कायस 
इति मग्ध्वनो ऽदि भसपवतीमहिखः शेतं यणेपयत्ि 
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जज्ञाना जीवानां हृदयम् अधिशेते ऽधितिष्ति लं ह ४ 
तमोकः रज एव रजसं रजोगुणः ख्ये ऽण् हूते १ ६ 
मोराजगमरे य्मा्तादओ युद्धसमये इत्यर्थः । तस्य देर 
राजते शनोभां भामोपि । मन्दाक्रान्तातरृच् । काव्पसिकारः 
छंकासै क्यौ ॥ १९ ॥ 

वीक्षन्ते ये वेद्कटक्ष्माशरदिन्योः 
सूरस्थान शोभमानामिह त्वाम् । 
दुग्धोदन्वत्पुत्रि दिव्यं पदं ते 
सूरस्थानं हन्त भित्त्वा विदन्ति ॥ 9२ ॥ 

वीक्षन्ते इतिं । ये भाणिनः वेडरकषमाश्टति वेड्टगिरौ ई 
न्दोरिव भरका्ामानस्य दरः खरस्थाने शोभमानवक्षःस्थले 
श्नोभमानां त्वाम् इहाऽस्मिन् लोके वीक्षन्ते -सान्न्र्वन्त, ते 

नराः दे दुग्धोदन्वतः क्षीरक्तागरस्य पुति कम्ये रमे { दिष्य पदं 
तदुप रस्थानं दमण्डलं भित्वा भेदनं कृत्वा विशन्ति ममि- 
क्षन्ति ! यथा त्वं चूरस्थानस्था तथा ते भवन्तीति स्साख्प्यः 
दःनाऽपिकत्वपभवसापीदं वचनं तयम् । हन्त सपे । कर्मिा- 

° निभेदेन आवृस्यन वृत्तिरूपा द्विविधा दि यतिः । तत्रं गला 
चान्द्रमसं रोकं सोमपाः शरुने्यन्तीत्याया । दितीया द शरै 
वरेण ते यन्ति पुरुषे विष्वतोयुखम्" इ्पादिनोक्ता । स्म् 

१२ दे क्षीयाभ्धिद्ते { येद्ुयाभ्चलेन्दोर्मगवततः दोन उरःपपते 
राजमानं स्वां ये जना यीक्षन्त ते सूदमयडटं भित्वा परमं प्म 

करूपं रमन्ते शति रवदनं योगिजनलम्यदपमण्डटलमेदपूर्यफा 
$पयमप्रदमिष्ाह। 
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॥। द 

ˆ रपि भ्ूमो रान्नस्वथा छृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम् | तज 
नान्धमस ज्योतिरमोगी प्राप्य निवपैते । अगिरज्योतिरदः शः 
"पासा उत्तरायणम् } तत परयाता गच्छन्ति बरह्म बह्मविदो ज- 
लाः इति । अतः पुनरावृ्तिरूपं किमाग त्यक्ता द्वाविमौ पु- 
रूपौ रोके सूर्ममण्डरभेदनो । परिवराड्योगयुक्तश्च रणे चाऽभि- 
मुखो हतः इति स्पत्य ध्य एवं विद्वानुदगयने ममीयंते देवा- 
नमेव परहिमानै ग्वा ऽऽदित्यस्य सायुज्यमित्याया्नातां 
मरति यन्त मुक्ता भवन्तीस्यथेः। णलिनीवृचम् । समालङ्कार+॥१२॥ 

चलिवसुमुषः प्रहषीदु्योरस्थटमुपेय कमले सम् । 
अस्माकमपथगानां हरसे चिरकारुसच्ितानथान् ॥१३॥ 

वरीति \ हे कमले ! त्वम् उपन्द्रादतारे वामनरूपेण ष- 
छिनामकस्य दैत्यराजस्य वद्ध धनं युष्णातीति तस्य हरेः । पक्षे 
यलिनामपि घसुरुष उम् उरःस्थरं शछेपेण चेरस्ष स्थरं चो- 
पेतयाऽधिगस्य अपथमानाम् अधममामिनाम् अन्यन न पन्या 
इत्यप, पथो विभेति टचि अपथं नपुंसकमिति स्ुंसकल्वम् । 
'आदव्राट्ः इति छोके । तेन गच्छन्ति तेषामस्माकं चिरकाटेन 
यदुकारेन सश्चिताः सम्पादिताश्च ते अनयीश्च तान् इत्येकं 

शदे समे † स्वं यलिच्ुसुपः ( यचिचक्रवर्तिधनाईपदारिणो 
रेः, बख्वद्धनचोस्प्य च ) उश्चोरस्यलम् ( उश्नत चश्लःखरम, 

उश्चतोरस्यानं च } श्रव्वा$पथ्चगानामर { अस्राघ्युमगिगामिना, 
माम चिदहय चरत्ताञ्च }) स्माकं चहुकालेदाजिनान् अनथीनू 
चिरोपार्जिताष्ति चनानि चश्पदस्सीति चोरस्यानाऽचद्िनायास्ते प 
रना $पदासे युक्तं प्पयेति च्छेदेण वदन् मगवदुरःख्विचा स्वं षापि- 
नामस्माकं निखिखा वारद्ये दरसीत्याह् ! 

13 
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पदं लक्ष्मीपते । अन्यत्र चिरकाटेन इल्वूरं दव्वूकमिति इता 
सश्जितानिगन् अरथन्र बिचानि हरसि वव बोर्यरखिता 
यास्ते शवितमेवेति भावः ¦ गीतिदत्तम् । समारड़रः ॥ ११॥ 

दारिरेखा भवती च श्ररिन्धेनिर्मते तयोराया 1 

धारयति छर्णमन्तः छृष्णेनाऽन्तसतु धार्यते चरमा ॥१५ 

शदिलेसेति । शसो छाच्छनं वियते यस्मिन्नस्य शि. 
नश्व्धस्य लेखा कलापङ्किः भवती लक्ष्मीति उमे दवौ हे श्रीः। 
अन्यः सकराञ्चान्निगते, तयोर्मध्ये आया शशिखेखा अन्तरभ्य 

न्तरे कृष्णं कालमानं धारयति, चरमा द्वितीया भवती इ 

कृपणेन श्रीवाहदेवेन अन्तः हृदि धायते । अत्र छेपेण वचेयपरं 

रमा धार्यते हत्युपमेग्ाऽधिक्यपर्यवसायिव्यतिरेकाल्डारो ्ेयः 
गीत्यायौतृ्तम ॥ ०४ ॥ 

वनमाख्या प्रमषितां विश्वविमोर्भुजलतैकविटपान्तः । 

कार्मेपि कनकटठतां सवां करदाऽकृपारकन्यके मन्य ॥ १५॥ 

चनमाख्येति । हे कलशाऽङकपारस्य कन्यके { वनमालया | 

५ 

श्थद्रे मीर 7? सपद्रादाविश्ूतयोेधन्द्रकलामवत्योमभ्ये चन्व 
क्रन्त ऽन्तः कृष्णं ( कष्ण ) दधाति, भवती च इष्णन (हरिण) 

अन्त्ोयवदयति उभयोः कष्णस्तम्बन्धे समाने ऽपि छऊष्णेनाऽन्ठ- 
श्रुठस्वन अवलस्पाप्ततो च्यत्तिरेक इति ग्ुपेणाद् । 

९५ दे अग्युनोदश्चिद्ते ! जगत््भोदरेभुजकताद्राखाऽन्तयये 
श्ननमारचा ( मगवद्धृतया आपाद्ररभ्यिन्या स्रजा, घनपड्वा च ) 
मातां त्वामनिर्धचनीयरूपां सुष्षभवर्छीं मन्ये शत्य! । 



धक्चःटठाऽषश्यानस्तवशः ३ } - ॥ 3 

पादर्विनीं मालां वनमालां विदुद्ैषा' इत्युक्तरक्षख्या 
सुपिताम् आशच्छादिताम् । अपूव हि प्राचीरेण आस- 
न्ताहोप्यते । पक्षे बनस्पाऽरण्यस्य साखा प््विस्तया सुपितां, 
वेश्वविभोगत्मभोभेगवतो धुनरताया एको यो षिपो वि- 
पारस्तस्यान्तः कामापि कनकवर्ली स्वां मन्ये तकयामि ! अत्र 
िन्वविभोरिन््रनीखौयययस्येति पठि कल्पिते विच्छित्तिविशेषः । 
पथा विटपो ऽ सत्यस्य स विटपः, अगैभदयय्। इ्द्रनीरुमयवृक्षस्य 
सम्बन्धिनीं कनकलतां भन्ये तर्कयामि } इन्द्र आत्मा नीरः वि- 
दषो जास्वपैश्च तस्पेत्यन्फम \ रूपक दौ  मीपिचू्तप \\ १५५ 
` परमतुरदीतमनघे वनमाङापे सुरुदरमणाकलितम् ! 
कलयसि सदरूपयुते वक्षोदेशं हरेमेदारामम् ॥ १६ ॥ 
हे अनये. समे ! दरवैक्षोदेशं क्यसि आभयसि । कीदथं 

१६ दे निद्ये { स्वं सगवतो वक्षःखलमेव. महान्तमारामदुप- 
धने, शष्ठ रम दाश्चरथि घा, बलरामं वा आश्प्यसोति भ्रतिपावयन् 
तदुचितानि चिचेधणानि विन्यस्यति--चक्षेः परमया तरुष्याः यु- 
कमः, आ(समश्च धेष्ठतुखसमदृश्चोपन्षोितः, उच्छृो ऽचि्ीत- 
खश्च वा, वूाशरथिश्च शरो निरपमपरैदेदीयुक्तश्च । चरूरामख शेषो 
निखपमलाहरपद्तियुक्तश्च ॥। तथा--मापद्रुभ्विमारोपद्रो- 
भितं चश्च वनपद्धिपरिगतव्चा $ऽरामः+ वनवासित्वाचदापो दाश 
,स्थिः, वापादरस्विख्ग्मूपितश्च यखमद्धः 1 पवम्--सोभनघीष- 
रस्णस्ष्चिहद्िते दरिवक्तः, खारखाद्धनेपदोतित | आरामः, 
खश्मणाख्यम्राच्रा युक्तो दाद्ररयिः, शोभनशश्चणेन सौमाम्यन्य- 
कफेनाऽन्यिता बदरः । अवि च--खता रुपेण यतं वक्षः, खदु 
भिः ( चक्भिः ) युत सारम, साधुना ऽकदिण खोन्दूर्येण वा युतो 
वचरः, सीरीच ! भत्र च्छेषादौो शकारखकस्यिरमेदस्य क 
विक्लमयत्ि स्वेन सचुरुद्ी तमिद्यदेस्यौन्तर्प्य श्रो न प्रत्तिषन्ध 
इतति चिमाचनीयस् | ~ ~ 
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महान्तमाराम राममिव च सथितम । वकष परमां हरम 
तद्रचितमाल्लाप इतं पाप्तम् 1 आरामे परमत्यन्तम् अदु धं 
यश्मिन् । रामधञ्नेपि अह॒ला सीता क्ती यस्य तम् । युनवनण 
तत्स्नकमाखाप् आपनः ।' रामपक्षे सीतान्येपणे वनं माटश्चा॥ 

येन तम् । मालो आरामान्तराऽयवौ इत्यमभिधानचिन्तापशौ । एथ 

छठक्ष्पणा श्रीवत्सचिहैन सारस्या आरात लक्ष्मणेन ब 
फ़खितं युक्तम् 1 रक्षणं नन्नि चिहेच सारस्य ष्म 

क़ चिदिति मेदिनी । सत् उत्तमं रूपम् आकारः सोन्दर् च। 
सन्तो दवः वरकषःथ तदुपरयुतम् । सपरं ठ शछोकशब्दयोः। पावा 
फारसौन्दर्ये नाणके नाटकादिषु इति हेमचन्द्रः । अथ बटर 
मपेपि प्रप्र॒ अत्यन्तम अतुला सीता छाद्गरपद्रतियैस्य 
तं महादकत्वाद । ईषा छा्गदण्डः स्पात्सीता ला्गलपद्तिरितय- 
मरः । अन्यविक्षेपणानि वृक्ताथांनि योजनीयानि । मीतिर- 
ततम् । -छेप उपमा च ॥.१६ ॥ 

दृ्टातमप्रतिविम्बकेषु मणिषु द्रागिन्दिरि मा समभ्- 

दन्तःस्थेष्ववछान्तरस्थितिधिया कोपस्तव्रेयच्युतः । 
शाङ्कोन्मेषकथापथाऽतिपतितं संत्यकतरलान्तर- 

स्तं त्वत्सोद्रमेव कौस्तुमसणि धत्ते भुजाभ्यन्तरे ॥१५॥ 
देत्ति । हे इन्दिरे ‡ इष्टम् आत्मनः प्रतिविम्वं येषु तेषु अ- 

„ १७ मथ खजयेमिष्ये वक्लःस्यल इति रननाय्युपेक्ष्य भगवता 
फोस्वुम पव कस्गाद्धियते ? शत्याशडय इतरमगणिधारणे सानिष्यात् 

तत्र त्तद म्रतिविम्पे प्रतिते तत्रा$न्याद्गनास्िति्चनेण तव फोकोमा 
अृद्िति रल्ञन्तयणि पर््ज्य भगवान् त्वद्धाद्तया स्वच्छ 
उनास्पवं कौस्तुभमेव धत्ते इष्वा । 



। यश्च खयताऽयस्थागस्नयकः ३। ६१ 
॥ 

खान्तसणापन्यमायोणां स्थितिरस्ति किमिति धिया त्तव फोषो 
स्थेष्ववयवस्यपु मणिषु दीरकादिरनेपु द्वाद शीघ्रमापातरोपि 
स्म भूमैव भवह इत्यभिमायेण सैत्यक्तानि हृदयधा्यौणि 

तान्तसणि येन सः दारः शडाया उक्तटक्षणाया उन्पेषो ङ्भ 
तस्य कथाषथं वार्तामागमातपतितम् अतिक्रान्तं तं परसिद्ध 

सोदरं कौसुम मणिमेव भुजयोरभ्यन्तरे वक्षसि पत्ते । हू- 
ये दि धरते कौस्तुमे ततर भत्यासच्या भतिफलितस्य द्वीने ऽपि 
स्ज्यन्तरशङ्का) परमदितक। रिसोद्रसेन तत्र तदसम्भवात् यत्त 
त्र दृश्यते तत्पमतिविम्केवेत्येकमोवाऽन्यमणिगतन्नियोपि मल- 
पविभ्बान्येवेति लितेकेन कोपाऽनुद्धब इत्याश्येन तमेव धृत- 
निति भावः | गृहोखक्नालङ्कारः । शादृखविक्रीडितम् ॥ ९७॥ 

सकषहपुतिरुदितन्निदशेपजीवी 

दीपो हरेरुरसि देव्रि तवेष्टगेहं । 
अस्माकमान्तरतमः प्रशमय्य मुक्ते- 
मौ भकाशयतु कौसतुभरलदीपः ॥ १८ ॥ 

लेदेति । देदेवि { तव इष्टगेदे भियष्दस्पे दरेररसि 
सदस्य भीतेः पूत्यी पूणैतया सहितः तैटपूतिसदित्च । सेहः 
स्यारपुसि तेखादिरसद्रन्ये च सौहृदे शति मेदिनी । तथा उदि 

१८ डे देवि | त्वस्वियसद्चनि हरेख्रसि सन्नदपूथिः ( मेमपयी- , 
तिखद्दितः तैलपूर्तियुक्तश्च ) उदितत्रदतेापजीच ( उत्पन्नदेवतो- 
पडीयन , ससुस्पन्नसूघन्रयनिर्मितवस्युपजीवी च ) दीधः ( प्रका 

चापरान, उज्ज्वरुश्च ) कौस्तुसस्लमय दषो ऽस्मदान्तयङछानाऽन्य- 
कार चिगारय सुक्तिमागी रद कीयप्विषति भ्रा ययति 1 
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तोत्यन्ना निद्करानाषपसेवा भोगेच्छा ऽ्त्यप्मिन् पतै ता 

दशान वर्ठीनागर उप्तेवा ऽस्त्यस्योत.। दीः अकागमानः $“ 
स्टभे एत्र रवदीएः अस्माकमान्तरं हृत्स्थं वमो ऽतानं श्रपण 

. शानत नीत्वा सुक्तरमार्ि त्च्नानं रकाय शदूर्शयह एए 

= 

न्तावरकाटत्तम् । रूपक ्वेपटङ्सै ॥ १८ ॥ 

सरप्तिजनिख्यापि वैभवेन 
स्फुरसि निरेनसि मानसे मुनीनाम् । 
उरसि मुररिपोरुपोटहारे 
शिरसि च देवि गिरां पुरातनीनाम् ॥ १९ ॥ 

सरसिेति । हे देवि ¡ सरसिजं कमलं तदेव निलयो 
दं यस्यास्ताद्छयपि त्वं वैमवेन व्यापकत्वेन युनीनां मनन" 
श्री छानां निरेनसि निष्यपि मानसे हृदि 1 स्वान्तं हृन्मानसं मन 
इयमरः । स्फुरसि श्रकाशसे । तथा उपोटः धृतः दारो येन 
तस्मिन्मुररिषोष्रेरूरसि वक्षसि । उरो त्सं च वक्ष इत्यमरः ! 
स्फुरसि । तथा पुरातनीनां भासचीननां मियं वेदलक्षणार्नां 
शिरसि उपनिपत्छु च स्फरसि । अतरैकस्यापि श्रीदेनीपस्युनो 
ऽनेकत्र वथेनाद्शेपालङ्भारः । पुष्पिताप्रात्तमर ॥ १९ ॥ 

शुभश्रीबत्सीङ्कं शुचिरचिरारं मुररिपो- 
स्तमाटाभं वक्षस्तरख्वनमालासुरभिकम् । 

९९ दे देचि { कमलयास्िन्यपि त्वं सर्षन्यापफनया ऽनच" 
निजनमानस, धरतद्टारे हरेरुरसि, उपनिपाछ च भकाश्से इष्याह । 

२० दे जगदग्ड } भीयःसचिदचिादेतं शभरसुन्वुरदारमण 
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ररिष्ु्णां, स्वा मवजकधिशोपाय कर्ये 
जगन्मातः प्रात॒स्तनजलजद्यादचदनाम् ॥ २० ॥ 

शुषापिति 1 शुभं करयाणं श्रीपत्सरूपम् अङ्कशचिन्दं य~ 
न् \ तथा शुचिः शुद्ठो सोचरः स॒न्द्रथ दासे . यास्मन् 1 ` 

धा तमारचक्षवद्पमा कान्तस्य \ सलः स्वन्धस्तमाल इ- 
परः । पुनस्तरख्या चचर्या वा शृख्यया वनमालया घ्- 
भिरं तरलश्वश्चरे पिदधे हारमध्यमणावषीति मेदिनी । सुररि- 
तवैष; माव परिष्ुर्वाणामलङ्ङर्वाणा त्वां आातभैवं प्रातस्तनम्। 
आयञिसंमत्यादिमा व्युटि तुट् च ) यजर्जं कमर तस्य 
दायादो बन्धुस्तंसदशमित्य्थः । वदने यस्यास्तां त्वां भवज- 
ख्व; संसारसिन्धोः शोपाय क्ख्ये हृदीति शेपः ¦ अथ च 
दरवतः शुभं तत् \ सथयोरभेदाल्छु सुष्टु अचलं दक्षिणश्चव- 
त्वाव भे तारा यस्य तद्गस्स्रूपं॑तत्परिष्डुवौणां ततोप्यति- 
समर्थम् इत्ययं भवजख्धिदोपकलतये यथाकथं विद्धतुर्योज- 
नीय इतति विभावनीयं सुधीभिः; । भिखरिशीृचम् । उप 
मराठह्ारः ॥ २० ॥ ५ 

. श्राचीनवाक्परिपदां प्रतच्छचिस्तां 
व्याछेनद्रमृधरपतिर्व्यपनेतुकामः । 

कान्तो बिमर्तिं सवती करुखान्धिकन्ये 

रि तभाखनीरं चजद्यनमालासुगन्धि दरेखरो ईखद्कवकणां भामाति- 
फयररुहसमानचदनां स्वां संसरारसागरशोचणाय संश्रये इ्याद । 
२१ अथ हे सागरसुते ? वेङ्टपतिख्पनिपस्रततिमदयोर्छृष्टतम+ 

तरवचिस्तादुन्यैकरणयिव सवेद पराचर्स्पराति्यदये ऽस्त्विति धि- 
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भूषाविशेषमिव दैवि भुजान्तराङे ॥ ९१ ॥ 
माचेति । हे कठशान्धिकन्ये प्रीरतमुद्रतपे देवि ए! 

अचीनवक्यरिषदां वेदवाङ्पमूहानां परत्चदिपये सक 
स्युविषये या चिन्ता ताम् । स्याकधिन्ता स्पृतिराध्यानमित्यःः। 

व्यपनेतुं दूरीकर्तुं काम इच्छा यस्य सः । व्यलिन्रभूषरप 
पदेः पतिः श्रीहरिः भवतीं धरति जयोरन्तरारे वक्षस पृ 

पाविरोपामव विभति पतते । धीरेव हि परं हतां 
जाऽर्फद्ति सुचयितुमिति भावः । वसन्तत्तिटकाटतम् ! ४ 

सकषारङ्ारः ॥ २९१॥ | 

स्वमावादुन्मीर्रकुटसुमनःकोमल्तनो- 
स्तव क्ेकागङ्भाकुलितहदयेनापि हरिणा । 
त्वदाक्रान्ते हन्त व्युदसितुमुरस्यम्ब पका 
न शक्यन्ते पने, न खलु सुरूभः कण्टकजयः ॥ २२ 

खभावादति । हे थम्ब ¡ सभावतः उन्मीन्त्य 
विकमन्त्यशथ ताः व्कलद्ृक्षप्य छुमनसः पुष्पाणि ता इव फो 
मला तनुरस्य; तस्यास्तव छेशरो भविप्यतैत्याशङ्या अइ 

च्वाये त्वां घक्लःखले ऽटद्ुयरयिशोपमिध धारयतोति पष्षर् एमे 

सफले पनिरस्रनिप।द्यपरतस्यङूराः ऽक्षोति सूचयति | 
रदे मातः [ निखगविकमत्केसरकुमय्ुएमारशरसीपपा" 

स्तव पीडाया विह्ठत।न्तःफरगोनापिं भगवता वद् यिष्ठिने 4 
क्षस्य समुदिस्वया यमाय भपनेतुं न पत्यन्ते पति करण्टकनयः 
( े मायतरिजयः श्युददश्रचिसवश्च) ग कषर श्ययोर्नरस्यासप 
खन रपण समयन मगयत्तः पेमा साप्रहिशल्ययवि पिखस्हालाद 
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¶ हृद्यं यस्य तादृशेनापि हरिणा हन्त ईति खेदे खया 
क्रान्ते अष्टि ऽप्युरसि पुखका रोपाथाः व्युदास निर 
त न शक्यन्ते त्वस्सम्पकौदिति सावः । अत्राथौन्तरर-कण्ट- 
नां चोराणां कण्टकः शुद्रश्ौ च चपैस्थानकदोपयोरिति 
४ । तेपां जयः खदु निश्चयेन इखमो न भचति । याव- 

वद्चस्थानं तावत्कण्टकाऽवस्थाने तदमयवि तदभावः, स तु 

स्तीति न तदपसरणश्चक्यतेति भावः । कण्टकजयस्त॒ न खट 
खभ एव । नखं छनातीत्ति नखड नाराचिका तयां रभ 
ति मतान्तरे समासोक्तिः । दिखरिणीडत्तम् ५ २२ ॥ 

निरत्ययं नीरमहोनिधानं 

कान्ते मुकुन्दाभिधभिन्दिरे स्वम् । 

निरञ्ननेरेव जनितं 
वीय स्थता वक्षसि रक्षितुं किम् ॥ २३ ॥ 

निरखयामेति । दहे इन्दिरे निरयं निवौयं नीलमहसां नि- 
गनं पक्षे अदो नीरम् एतन्नापकं निधानं निचिरूपं सुङन्दं भी- 
ष्णं तन्नाकं निधि च कान्ते पत्ति सुन्दरं च निरञ्जनैरपाधि- 

वाधारदितैरन्मन द्थेनप्ताधनाञ्जनरहितैरपि जनेृषटीतं षीय 

यरद इन्विरि निरपायं नीखमद्ोनिधानं ( नीरफाम्तिम्, अष्टो, 
भीरनामकं निर्धि च) सुङकन्दनामकं कान्तं ( पर्ति, इन्द्रे च) 
जिसने; ( योगिभिः, सिद्धाञ्जनविषुरेसपि च ) पीतं ( प्रत्यक्षी 
छतम्, उपान्त च ) अवेकय तद्रक्षणत्य वक्षसि खत्ता ऽसि फिर 
मिति उच््रक्षमाण्ये योभिजनष्येवस्व सरवतो वक्षःस्धठे स्वं खिता- 
खाति जद्ाते मादात्स्पभिलयाद 1 

[२ ध 



६९; सम्पाख्याऽवलरणे टस्मीसदले- 

स रक्तं बक्षप्िहदि अपस्या किं ? न हि रतषकतद्र 
भ्यपहरणं मायासद्धेके च भगवद्भदणमिति भावः । यदा 
सिहः-युङन्वकुन्वनील्लाश्च सर्वश्च निधयो नवेति । २ 
द्म । शछपफलोलेतताठङ्गारौ ॥ २३॥ 

जननि -पुप्यति तामरसं षदं 
वित्तनुपे च नताऽमरसपदस् । 

. परमुरस्फ़रणमरतिरोधिनः 
परमुरःस्फुरणे, नयसे $तस् ॥ २४ ॥ 

जननीति । हे जननि ! तामरसं कमलरूपं पवर ? 
रसमित्यमरः । पद श्यानं पुष्यसि पुष्टं करोषि । तथा मं 
नाम अपरसम्पदं देवसम्प्चि वितमुषे ददापि । परस्य 

सुरनामकदैल्यस्य स्फुरणं कीरये भतिरन्धे तस्य भीदरेः परं 
धम असन्तम् उरः बक्षः उरो वत्सं च यक्षश्वेत्यमरः । मिस्र 

नयतते } शोभां भापयरसात्यर्थः । अच त।मरसम् अतामरसं( 
परयुरस्फुरणमत्तियोधपरयुरस्फुरण्यमापणेन च अत्यद्धतं ते 

वरिनमिति वियेधाभासाल्धरः । दुतविरम्वितं दत्तष् ॥२४ 

यदि नाम विष्णुवक्षः 

छठि मातः कमलरूपं स्वानमधिष्ठिता स्वं नघ्राणां वैव 
भ्पदरं ददासि, ष्यं शुश्चयूनसमुराश्खरतेजेविधानष्छस्य भगवतो द. 
श्षःस्यलमलं करोपीति विरोधामासमुखन यचिध्यं दद्रीयध्राह । 
५ पृधमीडडने स्मीतारूपे ! द्यामय्पास्नव हरिषटदये क्षण 

मावमप्यस्मक्नि्ये सा$पराधानस्मान् कुपितः काखः (वम ईव स्थितः 
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क्षणमयक्षः क्षमात्मजे नु स्वम् । 
आगा्चिनस्तदा नो 
नेतराऽरक्षष्यदृप्सकः कारः ॥ २५ ॥ 

; यदीति । हे क्षमालमजे भूकन्ये सीते ! अनिन क्षमाव्लं सा- 
निक सवित् । नूम निश्चयेन खं क्षणमपि यद्रि चेत् धि- 
ष्णोधैक्षः प्रति अत्यक्षः त्यागमकरिष्यः । तदा अयं उष्मलः 
क्रोधनः काठः कृष्णवर्णो नायः सतु कारः यम एव निदा- 
यश्च आगस्िनो ऽपराधिनः आयासिनश्च नो ऽस्मान्नैव अर्- 
कषिष्यद् रस्तणमकरिप्यच् } क्रियातिपत्तौ खडः । उपाभि- 
तशीत एव उष्मलः कालो न वाधते तद्धवत्सारित्येनेवोषा- 
सितो हरिः भीते नान्येति भावः) गीतिर्तम । शछेषषि- 
रोधाभासाल्ड्करौ ॥ २५॥ 

हदये कमङूदङाक्षि 

रवत्पदराक्षीयरुषदम भवतीं च | 

हृदये इवि । हे कमख्दलाक्षि कमल्पवतेतरे { तवत्पदयोख 
क्षाङृते रक्ष्म भवतीं रमां च दधत् अदिभिरीकश्चः शेपाद्रिपति 

€ 

=------- 

छरष्णो } मैवाभ्रक्षिष्यदिति कासष्याारः चारग्भगवन्तं प्रद्येष्य 

मयाद्स्मद्रक्षणार्येव त्ते साददिकी स्थितिरिष्याद। 

२६ दे कमखदखनयने[ व्वत्पादलाश्चाचिन्दं सवती च विश्व 
चेङ्टाचरूपचिः ष्ण. ( व्राञ्ुदेवः छष्णययांस्च ) साप्य सथप्वस्मास्ु 
शवतो ऽपि पादलाक्षाचिन्दितो ऽक्णस्वे समधिक कारण्यं प्न र्द 
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द्धदृप्मलोपि कृष्णो 
ऽप्यधिकारुण्यं वहूलहिगिर्सीशः ॥ २६ ॥ 

&ति श्रीमदेङ्टाध्वरिविरचिते श्रीमहछकष्मीतहसे क्षः 

स्थलाऽवस्थानस्तवकस्ट्रतीयः संपूर्णः ॥२॥ 

श्रीहरिः ऊप्मटो ऽप्यधिकारुण्यम् अधिकरक्ततां करणत्व घ | 
अथ छृप्णो ऽपि अधिकमारुण्यमार क्त्वं वहतीति चितरमित 
यैः । गीतिच्छदः । अ्ृतन्छेपतद्रणारङ्सै ॥ २६ ॥ 
इति श्रीरावनीमाह।राजाऽपरनाश्ना श्रौ निवासपण्डितेन वि" 

स्चितायां.बाख्वोधिन्याख्यायां श्रीरक्ष्मीसदस्रगी- 
कायां वक्षःस्यस।वद्थानस्तवक- 

स्वतीयः सम्पूर्णः ॥ २ ॥ 

त्सान्निध्याद्दती(ति छृष्णवर्णो ऽप्यरुणिमानं वदतीति चि त्रमिति 
सोधाभासमुखेनत्वद्धारणेनेव सापराधेप्वस्मास तस्य द यादय इत्याह 4, 

दति श्रीमानवल्य्युपास्यतरुद्कसमशास्ाचराच्ताया न्ठकष्मा~ 

सदसखाऽचतरयानिःभेणिकायां वक्षःस्थलाभ्वस्थान- 
स्तवकः ॥ २॥ 



कै स्प्यस्नघकः ४॥ ६९ 

अथ कारण्यस्तवकः % । 

=-= -.2.------~ 

विश्वामित्रम जात्वा मिथिलां भस्थितो धुनेः । 
सियां चकार कारुण्य स रामः शरेयसे ऽस्तु नः ॥५॥ 

अथाऽस्सिन् चतुर्थे स्तवदे लक्ष्याः कारुण्यं वभैयितं . 
मपे दयामिति तदि निर्दिशन् मङ्गरमाचरति-- 

(प् [के [ज + 

मजे भुजङ्गशेखेशभुजान्तरपरिच्कियाम् ! 

तनया दुग्धजल्घेदयामिव छृतोदयाम् ॥.१ ॥ 

भजे इति । भजङ्गरेेशस्य शेपाचखस्व(मिनो हरेशनान्तरे 
वक्ञःस्थले परिष्कियेव परिष्क्रिया भूपणभूता तां, परिष्कारो 
विभूषरमिर्यमरः 1 छतः उदयः उद्धवो यया तां दयामिव दु- 
ग्धजलधेः तनयां कन्यां रक्ष्मीरूपां भजे । उलिक्षाहारः । अः ` 
वुष्टुप् त्तम् ॥ २ ॥ 

जननि जीवयितुं जगदर्दितं 
ीमुलपमुसैखिदशारिमिः । 
अनकयन्ञमहौजठरे जानं 

१९ अथ कखण्यस्तयङेन चतुर्थेन जगद्भ्वां धवयोयितुका- 
भो चेद्कुरपतेष्टदयालङ्कास्मृता भर्विमरती दयामिवाऽचिभूनां क्षीरसा- 
गरस्बुनां मगघतीं मजे इत्याद । 

२ षदा हे मतिः ! सीताङूपा सवं दशचद्नाष्टेङ्ुरारिसमुपटुलं 
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छतवती भवती वया रसे ॥ २॥ 
जननीषि । हे जननि भो रमे 1 दश्युसो रावणस 

येलतिदशानां देवानामरिभिः शुभूतराक्षतैः अर्दितं ¶ 
जगद्िश्वं नीषयितुं जनकनाश्नो ठपस्य यन्तमहया मसव्ता 
जठरे यते भूमिशख्यथ हलाकृष्टवसुभामध्ये कपया दषया दा 
दया ऽुकम्पा स्यादित्पमरः | जनिषत्पत्ति जमिरुखतिरय 

` इत्ममरः । कृत्तयतती चकार । इुत्तविरम्वितं त्तम्र ॥ २॥ 

अकरुणा करुणा धुवमम्ब ते 
क्षितितठे मवतीमघतार्यं या । 

अहह यातुपुरस्थितिवेदना- 

ऽऽमयसदाजगदार्तिनिवृत्तये ॥ ३ ॥ 
अकरुणोति । हे अभ्व { या फरुणा क्षितितले ुरम्णा प 

वर्तीं स्वामवतार्य अवतारं प्राहयित्वा अहह अत्यन्तखेदे यानी 
रावणस्य राप्तसस्य पुरः पुरस्य(£) स्थिततेरासनप्य वेदना दुःखं 
सैव आमयो सेगस्तमदाददाति स्म । रजकस्य वस्रं ददाती 

तिनत्सम्बन्धसामान्ये पष्ठी ।' स्थिशवेदनाम्रयमयदिति पादः 
छुमम एव । सा ते फरुणा धवं निथयेनाऽकरुणा करुणाभावः । 
अत्र करूणायामकरुणतवारोपेण व्याजस्तुतिः अकरुणत्वसः 
मर्थनात्काव्याशिद्धः च । दुतविरम्वितं उत्तम ॥ ३ ॥ 

जगजीवयिर्वं दयया जनकयागभूमेराविभूतासीति प्रमदया 
दयं वैद्या । 

३ साम्प्रतं हेमम्व स्वदया भूनठे त्वामवतार्यं जगत्पीडाधिनाशाय 
तव दशवदनपुरानवास्वु-खप्रदत्वेनाऽकस्गा संपश्रेति निन्यष्प 

जन त्वं रुपया वुद्नसंदारपूवकं सञ्नपरिश्राणे टी तदीक्षा सी 
ति मधयन्नाहट। 
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अधिरतविविधाऽपराधकारि- 
ण्यपि मयि देति द्यां करिष्यसीति । 
जननि मम. भयातुरस्य धेय “ 
जनयति वायसदानवा ऽपदानम् ॥ 8 ॥ 

, + अंविरतमिति । दे देविदे जननि ! अविरतं सतत वि~ 
ˆ विघानपराधान् करोति वादके मयि दयां करिष्यसि इति भया-' 
वरस्य मयद्रयासस्य मम वायस रेन््रकाकः सं एव निदैपता- 
दानवः तस्याऽपदानं त्तं कम चरितमिति यावद् । धैर्यं जन- 
यत्ति ! दरुतविरम्वितम् \। ४ ॥ 

राघत्रस्य हृदयं स्थिराऽघव- 

हायसं प्रति नवाऽऽयसक्रमम् ! 
देवि जानकि दयारसाचखया 
पादयोजनच्ता द्रबीछतम् ॥ ५ ॥ 

=, 
राघवस्येति ! हे देवि जानकि! सथिरम अर्थं तवत्पीड- 

खूपमस्पासि तदन्तं बपयसमेन्द्रकाकं मति नबायसक्रमम् । अयसो 
रोदस्याऽयमायसः स चासौ क्रमः परिपाटी) नवः आयस- 

=> ५. क 

४ अधुना दे दैवि निरन्तसऽ्पसधकारित्वाद्भयातुरम्य मम सा- 
प्घच ऽपि जयन्ननाच्ि काके ऽमयद्नदष्ठमेव च्ै्मु्पाद्यतीति 
निज्ञाऽपसधक्षान्तिविश्वासमाद् 

५दे दचि जानकि न केवरं स्यमेचाऽपयथिनामपसयधार् क्ष 
मसे ऽपि लु त्वदयित्तस्य "हरेरपि कोपस्य प्रादुमौवे तमपचयसी- 
स्यच छतापयधमपि गएरणागत्तं जयन्टवायस्तं सगवरपाद्यो्निपाय 
सद्यया स्वया वद्धुदयं दर वच्च परापितमिति ¶ृ्तान्त एव पमाणमिस्पाद। 
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क्रमो यत्र तद् राघवस्य श्रीरामस्य हृदयं पादयोजनटवाता' 
कछृतपादमरणामजनिताब्(१) दयारसाद् ्रवीकृतं सदव 
त्यथः 1 रथोद्धताटनत्तम् ॥ ५ ॥ 

अन्धेः कन्ये जननि महतामागसां जन्मगेहै- 

प्वस्मादक्षेष्वपि च करुणासादधासि धुवं तम् । 
साक्षी तस्मिद् युधि दञ्चमुखे सारसाक्षि व्यपेते 

यातुखीणां कवखनविधि याचमानो हनूमान् ॥ ६॥ 
अब्धेरिति । हे अन्येः कन्ये जननि! महतां पृधूनामः 

गसामपराधानां जन्मगेहेपूत्पत्ति भूमिषु अस्मारसेप्वपि च शव 
निश्चयेन करूणा आदषासि करोपि, हे सारसे कमठे इवा 
ऽक्षिणी नेते वस्यास्वत्सम्बुद्धौ, तस्मिन्दशदखे रावणे युपि 
युद्धे ्पपेते भते सति यवुस्रीणां रक्नोयोपितां कवलनस्य 
भक्षणस्य विधिं करणं याचते ऽसौ याचमानः भार्थयमानः। याच 
याश्च।यां शानच् । दसूमान् सन्नी भमा, सान्ताद्रटटीति सा- 
धुः । अप्राधकारिरक्ःद्ीरस्णमस्मा्च धैर्यं जनयतीति भा- 
वः | मन्द्क्रान्ता्टस्तम ॥ ६ ॥ 

रामस्तषठतु नाम, यो न वरिगधे जिहेति निरतुकं 
सुद्रीवेकविरोधिनं क्षितिसुते संह तं वालिनम् । 

ददे सागरयुने मातः] सापरापेप्यप्यस्मायु तापफीनादया 

नाऽ्पयाकादयध द्रानगययोत्तरं रक्षनं मद््णं प्रर्पयम्यनो 
ऽपि दयामय्या व्यया निवारितो हनूमानिव निदुदानमिष्याः॥ 

७दहे सीते! भगद्तो द्यायामवि रयरसानिष्यमेय देतुदतस्य- 
द्विसदसमये निसगक्तं पालिने हस्या ऽपि सन टे स्म, ददत 
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` अरुण्याम्बुनिधिस्वमेव नियतं क्लृततारपीडं यत्तो 
क्षःसखीनिकरे ररक्षिथ तमप्याद्रीगसं बायसम् ॥ ७॥ 

राम इति। दे क्षितिसुते यः करूणानिधिखेन केथिद्र- 
तोपि रापस्तिएतु नाप, तर्कारण्यं नाऽ्युभवारूढे भवति । 
¶ १ इति चेद् निर्दतुकं खपयोजनथुन्यं यथा स्यात्तथा घग्री- . 

कृविरोधिनं सुग्रीवमात्रश्ं तं प्रसिद्धं विन विमृपे वक्ष 
ण्डे निरीनत्वादधमयुद्धे सहेय नाशं नीला हृदये ननि 
देति जते न) स रामः तिष्ठ नाप, तेनाऽस्माकं किमपिनभ- 
ेजनमस्तीसयः ! तं तु क्लृप्ता कृता आद्र स्यस्तनपीडा 
नितं रक्षसीं निकरं ररक्षिथ रक्षितवती; तथा तमपि आ 

{मागः अपराधो यस्य तं वायसं काकं ररक्षिथ ! ततः कार- 
यस्य कृपाया; अस्बुनिधिः सयुद्रभूता नियतं निश्चयेन स्वमेव, 
प राम इति भावः। आाूरविक्रीडितम \ काव्यरिङ्गपरङ्कार॥७॥ 
गुरुणा प्तरेन करुणात्मना विना 
हरिणाङ्कसोदरि गणाम्बुधे तव । 
जनना ऽऽधिरेगमरणादिवेदना- 
चरूणादयस्य तरणाय का गतिः ॥ < ॥ 

शुरुणेति 1 हे हरिणाङ्कस्य चन्द्रस्य सोदरि, भगिनि, दे 

न्निष्येतु प्रलघ्रापराधा यातुखियो जयन्तं काकं चं नाऽ्वधीदिग्ते 
स्मेव तद्रक्षमै देत, रतो अगवत पि कद् चिदावि्भेवम्ती दया 
स्वन्मुकिैचेष्याद । 

< अथ दहे चन्द्रभगिनि तच कर्णापोताश्रयं चिना जन्मा- 
इऽ्थिष्यराधिमरणप्र्तियातनासखसुद्रसन्तस्णे नाऽस्त्यस्माकमन्यदा- 
क्छम्यनासस्णह । 

१ सुणाम्डुपेस्त्देति ए पार 

१० 
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गुणाम्बुधे ! तव करणात्मना इृषारूपेण ' गुरुणा परह प्र 
नौकया विना उडुपं त वः कोल इत्यमरः । जननं स 
आधिमीनसी व्यथा, सगा आमयाः, मरणं च तदादि दा 
सैव बहुत्वदरश्णालयः समुद्रः तस्य तरणाय का गतिः 

, छपा विना ञन्या न कापीति मावः । मञ्छुभापिणीह॥५ 

त्वय्येवायतते कृपा रथुपतेर्दवस्य स्यं यतो 
[~ क ^ ^. [53 वैदेहि त्वदसनिधौ भगवता वाली निरागा हतः 
निन्ये कापि वधूर्वैधं, तव तु सान्निध्ये लदद्गन्यथा 
कुर्वाणोप्यविततः पतन्नरणः काको विवेकोश्खितः॥१। 

त्वयीति । हे वैदे हे ननककन्ये  यतस्तवाऽसनिपौ 
सानिध्याऽभावे भगवता रामेण निर्दयीशरुय निरागा निरपराधो 
वाटी नाम वानये हतः । तया कापि वधूस्ताटका वधं नादं 
निन्ये भरापता । ततो देवस्य रघुपतेः रामचन्द्रस्य पा दया 
स्वय्येवायतते त्वदय।छतयैवे तदयाटत्वमिति भावः । श्दं सलं, 

तदुपपादयति-तव सीतायाः सानिध्ये सामीष्ये सति ठति 

धक्रटप्ैते विवेकेन विचारेण उ्सितः यूपः । विवेकः स्पा- 

स्लल्द्रोण्यं प्रथग्भाचविषारयोरिति मेद्नी । फाकः ददरः तय 

सीतायाः अद्गघ्य स्तनरूपस्य व्यथां सतस्पां व्यापि क्णो 
ऽपि अदारणः र्िटश्न्यः पन् पतन् खाऽपराधप्षप्रापणाप प्रः 

सहे ध्दरेदि } रयदुसा्िष्ये निरागमरोप्नादरषापानिम. 
धः, रयःम्मानिष्ये पठ एताऽपरापम्यापि शरथायनेन्व यमस्य रस्प- 
मिर्य्द्यम्यतिंर्पःरयां सयदधीनैव मगपता ददाणदा 
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५न् आवतः रक्षितः । अव रक्षणह्त्यस्मानिष्ठा 1 रामेणेति 
} । शार्दूली ह्म् ! काग्यलिद्गमसड्रः ॥ ९ ॥ 

दिपश्चम्रीवाज्ञाचकितसमुद्ञ्च॑िशिचर- 

श्रपञ्चप्रक्षिप्तः पवनसुतवाके हुतवहः । . 

यत्तो जतः शीत, स्तमिह भवसन्तापविवयो 

छपपृरं सरं किरतु मयि रोकाम्ब भवती ॥१०॥ 

¡ द्विपथेति | दे छोकाम्ब जगन्मातः ! द्ियुणिताः पथ 
द्विपाः द्रस्य । बहुव्रीहौ सहयेये इति इच् । ता; गरीवा; 
यस्य तस्य द्शकण्ठस्य आज्ञाया; चकिताः चीता अतः सम्य- 
शदश्चन्ते न तु स्वत एव ये ̀ निशिचरा राक्षसास्तेषां परपश्चेन 

समूहेन मरक्िप्रः प्वनसुतस्य हनूमतः वाले पुच्छे । पुच्छोन्नी ले- 
म लाद्गरूलमित्यमर; 1 हुतवहो ऽन्न; यत; येन कारणेन शीतो 
जातः तत; भवस्य संसारस्य यत्सन्तापस्तस्य विवशः अधीनः 

व्याङ्कल इत्यथः } तत्र मयि तं ृ पापूरमगतमवाहं स्मरं थे 
नती इदाऽस्मिन् रोके किरतु वधै । रिखरिणीरचम् 1 उ- ` ' 
दात्तर्पकाऽतिष्षयोक्यलङ्ासाः'॥\ ९० ॥ 

१० अथ दे जगजननि { दशवदनन्दिश्तेन निश्षाचररदनूमन्पुच्छ 

श्रदीपितो ऽपि वदियेद्धयाश्न्दनङिदिरः संइ्चस्तं ते रषषर संखा 
राऽनरुखम्तापदूने मवि पाठयति प्रा्यैयते; 
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विप्णावुप्णाडुवं्ं गतवति विवुधटेपिदोपाय रेष 

देष्यत्तयोषिदागःशतमपि कपया कषन्त॒कमव मृन। 

धत्ते कन्या जनन्या गुणमिति निपुणं किवदन्ती व 
पर्वं स्ैसहायामुदयमकुख्धा भोगिरलेद्रकानत॥1५ 

विप्णापिति । हे मोगिदेकान पादप ण 
नारायखे विदुथदरेपि्णां राक्षसानां शोषाय नादाय ष्णाः 

सुर्यस्य वंशं कलं गतवति भाप्तवाति सति एष्यव् आगागिषः 

त्त्ोपितां राक्षसखीणां आगःशतमपराधसहस्रमापे कृपया ५ 

नुं सोटुं काम इच्छा यस्याः सैव नूनं कन्या पुती जनन्या 

मादः भस्वाः यणं शीटादिकं निषुणं निश्रयेन धते दधाति 

इत्यव किवदन्तीमपि छोकवा्ीमपि । किंवदन्ती ननश्वतिरि' 
सरः । अपिकान्दात् कारणणणाः कर्थ उपसंकरामन्तीति न्या" 

यमपि वदन्ती चुबन्ती त्वं परा पूर्व सर्वे सहते इति सर्वमा 

तस्यां भूम्यायुदयं सीतारूपेण प्रादु भवम् अदुरुय। छत 

त्यि । स्रग्धरा । भ्रमाखपरिकराद्छरावुतेक्ना चेति 

त्रयो ऽलङ्काराः ॥ ९१ ॥ 

अवितुमिह दया ते देवि मागयशक्ता- 

९१ दे वेद्धपटपतिप्रिये| भगवति रामचन्द्रे नि्धिचरशेपणाय 

दूयं रो ऽवतीणं सति स्वमपि राकश्चसीनामपराधानः मधयितु मादगु 
प्नं कन्यासुपसंक्रमः इति न्यायं स्फुटं कथयन्ती सनी सर्धसहायाः 

( शथिव्याः ) ्ादुभूतेति मवतः फोदेषि तव नैसर्गिकी दया ऽन 

पायिनी्याह 1 
नरक्षणवद्धदरीक्ता स्वं दुर्बलान् मार्भयसे, ९२ छ्ारण।गतदुर्यलजनं 

वा संसारसागरे निमज्जन्र वर्यः च्रणमन्वेवय।मीष्याधयो- क 
९ गुदमपीति ५३ एु०पा०। 
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प्हमषि शरणार्थी हन्त मजन् सवान्धौं । 
वटनमुचितमासीदाव्रयोरदैवयोगात 
कलदाजरधिकन्ये हातुमेनं न युक्तम् ॥ १२ ॥ 

र 
-अवितुमिति ! दे देवि { इहाऽस्मिन लोके ते दया अशक्तान् 

मानवि रक्षं मामेति अन्वेषयति हन्तेति हये । भवाञ्व्यौ 
““सारसिन्धौ मजनेदमपि शरणे रक्षितारम् अथंयते प्रारथयते 
दो ऽसि । तत्तस्माच् हे जखधिकन्ये ! आपयेर्दिषयोम।- 
दनं मेकनम उचितं योग्यमासीत् । अत् एनं कविं अन्वा- 
देशत्वदिनदिशः। दातुं स्यच न युक्तम् इति यतरं बिना ऽथसिद्धेः 
प्ह्पेणपलङ्कारः । मालिनीरत्तम् ॥ १२ ॥ 

कर्प कारणगुणा नियतं मबन्ती- 
त्युक्ति सतामवितथामवधारयामः । 
चान्द्री कटा च भवती च पयोधिमध्या- 

“ जाते यदम्ब सुधया दयया च शीते ॥ १३ ॥ 

-कार्येप्विति ! कारणस्य शणाः कर्येषु नियतं निथयेन 
भवन्तीति स्तां विदुषां वाचम् अवितथां सत्याम् जघ- 
धारयामः नामः । तथा दिदे ऽम्ब { यचस्पाससुधया दया च 

त, 
दवात्समुपजतियं घटना मा कदा चिदवि विधटतामित्यात्मनो ऽप 
रिस्यामं प्राथैयते । 

१३ दे गम्य ! स्ुधोदधेसपिर्भूते चन्द्रक त्वं च यथायथं सु 
धादृयाप्यां शीतले इव्येतद्दशेनातत् "कारणगुणाः कायेगुण्यानारभन्ते' 
दति न्याये समन्विते मन्महे इ्याह् 1 
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शीते शीतके चनद्रस्येयं चान्द्री कला भवती वेयु प्य 
ध्याज्जात उत्पन्ने । वप्तन्ततिरका इतम् । अथान्तरा 
दीपकं च ॥ १२ ॥ 

आसादितो्नतपदेषु गिरीशमूख्ये- 
प्वारोटुमन्जनिल्ये शिधिलाऽभिकाषा । 
नीचे तु मादृशि दयारसनिख्नगा ते 
पराप्तादरा प्रवहतीलनुरूपमेतत् ॥ 9४ ॥ 

आप्तादितेति । हे ऽ्जनिल्ये रमे { ते दय।रससूपां 
निश्नमा नदी आसादितं प्राप्युनतपदम् उचस्थानं यः प 
ईश्वरत्वं गिरीशाः पवैताः शङ्करथ तन्धुखपेष्वारोटं शिथिलः 
अभिलाष इच्छा यस्याः सा नीचे मादि व प्राप्तः अषदरौ 
यया सा ताद्श्री सती भवहतीति युक्तम् । निन्नगाया नीचः 
अव्रणत्वं युक्तमिति भावः । इत्यन समालङ्कारः । स च शेपः 

लङ्कारिण सङ्गीणैः । वसन्ततिठकाटत्म् ॥ १४ ॥ 

शयौरि्कास्ति हृदयेषु शरीरभाजां 

तस्यापि देवि हदयं तमनुपरविशा । 

४ उक्नतपद्ारुढेषु गिररादिषु समारोढुं श्ियिखादय ते दया 
समनिम्नगा मादशि नीचे प्रसरतीति तस्या निस्नगाव्येनोच्यपर्यताच- 
धिरोदणं विद्ाय नीचप्रदृत्तिरयुरूपेवेति षदन उश्चपदस्यामां सं प्य 

सष्ट(या मवन्ति दुवस्य न को ऽपीति सितौ सत्यामपि तव द्या- 
या माष्दादुवैलरक्षफत्वादछ्छो कोच्चरत्वमित्याद 1 

९५ हे रक्षि | प्राणिनां हदये जत्मखरूपो हरि,स्तस्य द्ये एवं, 
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पके तवापि हदये प्रथिता दयेयं 
तमिव जाग्रदिलाऽतिशयां श्रयामः ॥ १५ ॥ 

भ्रौरिरिति । हे देवि { शरीरभाजां प्राणिनां दयेषु शौ- 
ह्ैरिथकास्ि भरकाश्ते । हे पतने! तस्यापि हृदये भति लम् - 
सुभव ऽचि । तवापि हृदये इय दया प्रथिता, इति देतो- 
रीग्रजागरूको ऽचिललभ्यः अतिशय आधिक्यं यस्यास्तां दयामेते 
भयामो भजाम; इत्युत्तरोत्तरसा।रबणनात् साराड्ारः । षस- 
ततिलकाशत्तम् ॥ ९५ ॥ 

। निं विश्वं वशयति हरिर्नग्रहाऽनुग्रदाभ्या- 

, माये शक्ति विघटयति ते इन्त कारुण्यपूरः 1 
ईैषन्न्यूनं तदिह दयितादीशिठेलं भवय- 

स्तच्छेषं कथमितरथा देवि तुल्येपि मृत्ति ॥ १६॥ 
निमिति । दे देवि ! हरिः निग्रहथाऽतुग्रदश्च ताभ्यां द्- । 

ण्डम्रसाद्ाभ्यां निलयं परस्य जगद्रूरायति स्वाधीनतां नयति । द- 

न्तेति पि्पय 1 ततव कारुण्पस्य पूरः भयाहः आये निग्रहविषये 
शकि विघरयति नाशयति । युक्तमिदमित्य'्-तत्तस्मादिदहाऽस्मि- 
म् रोके द्विताच्छरीकृष्णाअओपक्षया भवत्याखव ई शिवत्वम् ईन्वर- 

सत्र च हदये दय।, चकास्तीति त्वदयैव श्चेयसीति तामेवाश्रयामहे 
द्रति सायलद्कूरमुखनाह 1 

श्दैदे देवि 4 भगवतो भवल्याश्च समे ऽपि माहेन्नि दरे 
द्ाऽनुग्रदाक्यां जगद्धसीकरणात, त्वयि च दयापूरण िग्रदथक्तै 
श्रतिखयव्भषव्यास्तस्मात् क नन्यूनत्वमः नु प्न मचस्पास्तदुङ्कतस्व, न 

खद् मयोः सवय! साम्य तदुपपदयतद्ति न्यूनठाप्रदनमुखन के- 
चखद् यामयत्वास्सवैव शेष्ठत्वमिति स्तौति । \ 



भ सव्याख्याऽत्रतरणे लक्ष्मीसदने 

त्वभ् ईपव किचित् न्युनम्र ! इतरथा निग्रहाऽुगरहसमले भृत्नि 
महिन्नि तस्ये सति तव तच्छेपत्वं तदंशभूततयं कथं स्याव {ब 
कथमपीति भावः । मन्दा कान्ता्टचपर ! अदुमानन्याजसुल- 
लङ्कारौ ॥ १६ ॥ ~ 

« विहितं जहतं व्रिवेकहाना- 

दहितं कमै च निलमाचरन्तम् ¡ ` 
अष्यातगुणं इरिभिये मां 

कपया केवल्यैव पार्येथा; ॥ १७ ॥ 
विहितमिति । हे हरिमिये ‡ विवेकस्य हानादभावाष्िसिं 

वेदोक्तं कमे जहतै त्यजन्तं तथा अहितं वेद्निषिद्धं निस्यै मत्य 
हमर आचिरन्तै कन्त अपयाता गणा दयादयो यस्मात्तं युणू- 
न्यमित्यथः । एरवभूते मां केवर्या छषयैव पालयेथाः । कस्यापि 
पाठनेदेतोरभावाद्र्षस्येति भावः । ओपच्छन्द्सिकं हत्तपर ॥१७॥ 

क्षणमप्यन्रस्थितौ जनाऽऽगः - 

कमिता न क्षमित्तेति साऽनुकस्पा } 

अवतारद्दासु देवि स्यै- 
~ 1 न्यु 

रनुरूपैरनुगाहसे मुकुन्दम् ॥ १८ ॥ 
क्षणमिति 1 दे देवि ! प्षणं क्षणमात्रमपि अनवस्वितौ सवा- 

९७ दे स्प ! मविदेफेन विद्िता$करणनिपिदा$$चरणार्यं 
पतितस्य निगुण्य मम रवरफस्गैष पेवलमटस्यनमिष्याह 1 

श्ट देपि मम क्षगामप्यसानिध्ये न छोकाऽपयोधः प्रवे 
करान्नो मवरेदरिनि यिचार्यव फयणया दृप्ल्लपि गवतसिपुस्वं तट् ॥ 
प्रिपमन्युगताप्राल्याह् 1 



फारण्यस्तयफः ४। <१ 

निवी सयां जनानामामो ऽपराधै कमिता श्रीहरिः न क्ष- 
भमित्ता न सदिप्यते इति दतोः साऽ्युकम्पा सदया त्वम् अव्- 
न्ताराणां मत्स्यादीनां दशास्ववस्थासु असुखूयेस्तदूयुकारिमिरेव 
मत्स्पादिस्पेध्न्दं श्रीकृप्णमर अचुगाहमे ऽदुगच्छाति । तदुक्तं , 
हरिवंशे-देवल्वे देवदेदेय मनुष्यत्वे च मासुषी । विष्णोर्वीयौ- 
ऽतुरूपां भै करोत्येषा ऽऽत्मनस्तन्रुमति । अतये कविरिदि स्व- 
यमेवा स्फ व्यवस्थापयिष्यति ) ओौपच्छन्दपिकं +) 

चति-कलिताऽभयासे श्वासे कफाऽर्मडिते गरे ` ' 
रमति नयने भ्रान्ते स्वान्ते यियासुषु चाऽसुपु । 
त्वर्ति दया जन्तोरैन्तोर्कमे भवतीं रमे 
स्वमपि छपणव्राणे प्राणेश्वरं च पराङ्मुखम् ॥१९॥ 

चरतीति । फते कृतः आयासः श्रमो येन तारे श्वासे 
वब्लीत सति, गे कफरूपाऽगैङेन युक्ते सति । अगटम् "अण्डणाः 
एति लोके । तद्प्कम्मो आं न ना इत्यमरः । अन्न कफविकरे 
छे इति म्या असुपराससामान्याऽवुकूक इति विभावनीयम् । 
तथा नयने चक्षुपि मति श्रमणं पराप्रकति सति, तथा स्वान्ते 
चिच श्रान्ते मूढे स्ति, तथा अस्पु प्राणेषु यिया्िपु गन्वु- 
मिच्छु सर्प दपा भवत्छरपः ईरशस्य चिकरुस्प जन्तो; उ- 
ल्मे प्राणोत्कमणसमये भवतीं श्रीरृक््मी स्रयति तरायुक्त 

९२ शदार्नी जन्तुलां प्राणो्रमणखमये दुरप्दे श्वासे चरति, 
कण्ठे अ कपायुण्ठिते, नेतरे च धूणेमनि, प्राणेषु च जिगगिपन्यु त- 
ताऽ स्वदया मवी, मवती च तदययधयतिः प्रचि प्रिये, 
सेभ्यः खुगतिपरदानाय स्वर्यत्रीयाह् 1 



चर् सव्याख्या$वतरणे छषमीसदखे 

करोति । हन्त हृं । ततस्वमपि छपणत्राणे दीनगणे पराड्ः 
पराच भागेश्वरं श्रीहरिं त्वरयसीति मध्यापुरूपपिपरिणां 

लापनीयम् । भक्तेषु तवाऽतिवात्सव्यमित्ि भावः। हरिणीः 
. त्तम् । एकावरी अङद्ारः ॥ १९ ॥ 

 दुःखकरान्तं भवजरनिधिं दुस्तरं योगिवर्य 
पापानां नस्तरितुमधुन्य का कथा टोकधात्रि । 
एवं यद्यप्युदयति मतिस्तावकीमन्धिकन्ये 
धन्ये दृष्ट्रा. तदपि करुणां वैर्यमेलन्तरात्मा ॥ २०॥ 
इःलाऽऽकरान्तमिति। ह टोकयात्रि नगन्मातः 7 योगिवर 

नि्र्ैराि दुःखेन तरिं शवं इःसैराध्याप्मिकादिभिस्ताैः 
आक्रान्तं व्याप भवरूप जलनिधिं ष्य अष्रुना पापानां मौ 
ऽस्माकं तरिं का फया ? इत्येष मतिथैयपि उदयति । इधातोः 
रूपम् 1 तथापि हे घन्ये ऽच्धिकन्ये { तावकीं सदीयां कर्णां 
षरा अन्तरात्मा ऽन्तः करणं परम् एति । भविप्यदयुदधार इति 
वर्य भासोतीति भावः । मन्दाकान्तादचम् । कान्यार्थापत्तरु- 
प्काऽ्डारौ ५ २० 

तपोभिरिह योगिनस्तव दयागररिन्दन्त या- 
सकिञ्चनतया ऽपि त्ामण्रृतसोदरि प्राप्नुमः । 

२० सथ योनिषरा$ख्करोटडुनं युःपयदुटं गधाऽण्धिपुचरीतं 
पपास्मनामस्माणं फा वथेशववेयं चिन्तयन्तो $पि षयं स्वर्कदणा 
दष्टा सथयेयाः स्म इत्याद ! 

२६ जनेफजन्मस्तमाचरसतिस्तपोमि्ौ व्वद्या योनिव्धेरसारि 
सा $फच्ित्यणामस्माफं खटमेति यर्वतं एष्या योरि 



कासपयस्तवफः ८ । ५८३ 
॥। 

समाधिपटतरः श्रमाद्नुमवन्ति यदैवं 
' तदेव यमुनातर्दीतरूगणः सुखेनाऽन्वमूच ॥ २१ ॥ 

ि तपेमिरिति । दे उमरतस सोदर भरिनि (वेत्व् यां 
न्यां योगः अष्टाङ्गो यमनियपप्राणायामप्रत्याहारपारणाध्या- 
1 पसमाधिरूपः स विधते येषां ते योगिनः तपस्विनः इ रोके 
-पपोमिस्तपस्यापिः अविन्दन्त पापतवन्त;) तां दयाम अकिखन- 
+तया ऽपि निष्किञ्चनतेनैव साधनेन वये भाप्तुमः | एतदेवाऽथो- 
;न्तरन्यासेनाद-यदेवते श्रीरृष्णाख्यं समाधिविधिचहरा सुनयः 
श्रमादायासादनुभवन्ति साक्ना्ुरमन्ति तदेव देवतं यघुनातदी 
कङिन्दजातीरं तत्सवन्धी तरुगणः दृक्षसमूहः सुखेनाऽनायासेन ' 
अन्वभूदनुभूतवान् । अन्न पचे दृठन्तपर्हपणाञ्लङ्काौ यौ 1 
पृथ्वी एत्तप् ॥ २९॥ 

अपारपरिताधकृद्धवतयाऽऽतषाऽन्धा वयं 
भपामिवर सुपावनीं तव छपामुपासीमहि । 
उद्चवितधनज्ञयः मभुरुदारहेतियैया 
ययाचुदधिकन्यके तपनमध्यमः दीतताम् ॥ २३२ ॥ 
अपरेति । हे उद्धिकम्यक्रे शरीः } अपारमनन्ते परितापं 

करोति से भव एव तपाऽऽतपः ग्रीष्डोप्पा तेनाऽन्या चयं प्रपां प- 
नीयश्ारामिव भ्ुपावनीं तव तां पाम् उपासीमाहे आश्र 

सय तपोभिः पद्र्यन्ति तद्यमुनातीस्तस्यों ऽनायासेनाऽन्वमवन्निति 
चष्टन्तस्ुसेनाद् ) 

रर हे सागरसुनै 1 उदच्ितधनञ्जयः { वर्चिताऽ्ुनो दीपि- 

ताऽद्चिश्य ) उदारदेति; ( महाऽखे मदाज्वाखभ्च } स्दुर्यमण्डसाऽ्व- 
स्विनः प्रञुरसियिया ते रुपया शेखमचाप तां ते छसमपारम्स्तापमद- 
ससाररूपश्रीस्पप्मन्पाङ्खः चयं दनी यणालामिवाऽऽध्याम इवा } 



धं सव्याख्या$्चतरणे उक्ष्मीस्रदसे 

यापः । आहंसायां छिङ् । तें कां ? यया तपवत एः 
ध्यवत्तीं "य एतस्मिन् मण्डले पुरुषो योयमेवे स यो ऽय॑ हिप्णय। 
पुरुष" इति शछतपथनाह्यणे । उद्श्चितधन्ञयः वर्धिताऽ्नः 
ऽ्वालिताऽशनिश्च । “आदित्यो वा अस्तं यन्नभिमटुभविकाती'ति व 
हचवाद्यणे । तत्राप्युदारा महत्यो हेतयः शघ्नायि स्वय 
यस्मिन्निति विरेपणतरयेण सर्षदा तत दाहवच्वं रुचितम् । ए 
तादः भुः नारायणः श्लीततां शीतकतां ययौ भाप | पी 
हत्तम् ! उद्।त्तं छेः मोगोक्तिः अतिायोक्तिथाऽल्धारः ॥९२॥ 

कंसाऽरतिभरेयति संसाराऽन्धौ अमन्ननाथोहम् । 
अम्ब त्तव साध्वकम्पामनुकम्पं नाम नावमवलम्बे॥२३। 
इति श्रीमदेद्भटाघ्वरिविराचिते श्रीमह्षमीसहसर 

कारूण्यस्तवकशथतुर्थः ॥ ४ ॥ 
क॑सारातीति । हे क॑साऽरातेः शरीरृप्णस्य प्रेयसि पिपे ? 

सप्ताराऽन्धौ भ्रमन्रनायो रक्षणशुन्यो ऽहं हे अम्ब { तवाऽकम्पाम- 
चलाम् अदुकस्पां नावं द्यारूपां नौकां साघु यथा भवति तथा 
वलस्य आश्रये । त्वहयां विना मे नाऽन्यत्संसारतरणसाधनमिति 
मावः । गीतिः । रूपकाल्द्यरः ॥ २३ ॥ 
इति श्रीरावजीमहाराजापरनान्ना श्रीनिवासपण्डितेन विर" 

चितायां वाखवोधिन्याख्पायां श्रीर्षमौसदघ्र- 
दीकायां फारण्यस्ववकश्वतुर्यः सपूैः॥2॥ 

५ 

२१ वानीं अवाऽण्यतारणश्वीटां रवरछपानायमेव संसाराः 
गरेः मञजश्रद्रणो ऽहमश्रवामीत्याह 
दति भीमानषर्ज्युपाख्पतेटद्वयम्रश्ास्िधिरयितायां सरमीसदय्यः 

अयतरणनिःधरथिफर्य पारण्यस्तययःः ४४७१ 
# ~पर भ्र 



कटाक्षरनयकः ४1 ८८ 

अय कराक्तस्तवकः ५ । 
प 

राजगर्म्वसिभगेधवुभङ्ादवभूव यः 1 
सीताकयाक्तविपयः सर रामः श्रेयसे ऽस्तु नः ॥५॥) 

अथाऽस्सिन् पचमस्तवके रक्ष्याः कयाक्षफरं वणपितु प्र- 
थमन काक्षास्मेति तिङ्गं निदिदन्मदलमाचरति- 

रदमीवदनलावण्यलुधोदधिकरृतोदयः । 
कलयवृक्षः कटाक्षातमा काङ्क्षितानि करोतु नः ॥१॥ 

खक्ष्मीरिति । लक्ष्याः वदने दे य्याबण्यं सौन्दर्य स~ 
देव घुधोदधिरमृतस्रागरः तस्मात् त उदयो येन सं कटाक्षरूप 
करुपरक्तः रहः नो ऽस्माकै का्धतानि इष्टानि करोतु स्षपा- 
दयठु । अत्र कटाम्षस्य करपटक्षतादप्यवणना्रूपक।ऽलङ्कारः } 
आ्ीरलङ्कारथ \ अवुष्टु्डत्तम् ॥ ९॥ 

क्षेमाकुमारि क्षणर्मीक्षणं तं 

यदृच्छया न्यस्यसि यत्र जन्तौ । 
सं दक्षणानां तथमष्टकं वा 
सहृखकं वा सहसा दधति ॥ २ ॥ 

क्षमेति । हे क्षमाङमारि भूकन्ये २ सं क्षणं प्रणमालम् ई 

यध फराक्त्तवकेन पञ्चमेन गवती स्तोतुषफामो छकष्वीमुख- 
खावण्यरूपष्धघासागरनमुद्धूतः कदयष्ठकद्पद्रक्ता रस्माफे सकट 
कष्धितथदो स्च्विति मद्धखम(चरति ! 

२ दे सीते! यच्च शुद्रेपि जन्तौ त्वं छणमबुदिःवू्दमषीद्णं नि 
क्षिपसि सपादे ख छिवपद्ं बद्यपदं देवेन्द्रपदं घा प्राक्तेतीति तव 
पकदषिख्चपत्ति मकूसिचतुःत्टसताष्ठे मचक्तीनति वै्ित्यमुखेनाद । 



<& सव्याख्याऽवतरणे रषटमीस्त्टसे 

जणं कटाक्षं यत्र यस्मिन् जन्तौ य्च्छ्या केनापि तद्ागषोदेया 
न्यस्यसि स्थापयसि स जन्ठुः आणी शप्नणानां नेत्राणां भयं 
अष्टकं वा सहस्रकं वा सदसा सयो दधाति । शिवो परह्य गि 
प्णुवो भवतीत्यथेः। 'सदसाक्नः पषटस्रपा"दिति श्रुतेः । अखण्ड 
सहस्राक्षः इदयमराच्छक्रो वेति । अतर शिवादिखरूपताया भ 

इ्रन्तरेण स्रचनात्पयीयोक्त मलङ्ारः । उपेन््रवजाहत्म् ॥ २॥ 

अम्ब स्तोकाऽऽरोकसुधाशीकरलेशै- 
रद्धं जन्तोराद्रयसे यस्य स एषः । 
हस्तात् स्वीयादारणमस्ताच गलदधि- 

दानाम्भोभे; षङ्किलगेहाऽङ्गणमूः स्याव ॥ ३ ॥ 

अभ्वेति। हे अम्ब ! स्तोकाऽऽलोकः इंपदवलोकनं तदेव घु- 
धाया श्लीकरस्तस्य ।.शीकरोम्बुकया इत्यमरः । ठेवा विन्द्षः 
तैरस्य जन्तोरद्गम् आर्पते क्लिग्धीकरोपि स एप जन्तुः श्यी- . 
याव् स्वकीयाद्धस्ताद्वारणस्य गजस्य मस्ताच्छिरपश्च गल्धिः 

क्षरद्धिः दानस्य भसिद्धस्य मदस्य च । दान गजमदे दूने हति 

विश्वः । अम्भो मि्दानस्पैरुदकस्पैश्च पदः सञ्चातो ऽस्यां प- 
विरा ! षिच्दित्वादिलय् । मेदसम्बन्िनो णस्य । अङ्गणं 
चतरराजिरे इत्यमरः । प्रपोदरादितात्साघुः । भूर्षस्य तादः 
स्याव । दान्रो दिभयसप्रचश्च स्यादिति भावः । प्तप 
त्तम् । उदाच्धेपी ॥ ३ ॥ 

~~-----~-~ 

३ हिमाः {स्यपर गपद्धमयुधाश्षीपार्यपेदमदियनमदि शएदमि 
नो ५ पिमं ख दृन्यमन्पिा गजयदटापर्गिताऽद्धमो भूपतिर्मयकत्पाद। 



कयाक्षस्तवकः ५। ८७ 

स्रहीक्षणाऽग्रतकणो ऽपि न येषु तेपां 
सम्रानि जीर्णशिथिरब्छदिरािरक्तैः । 
अभ्रच्युतै; सलिलबिन्दुभिरश्रुमिश्रे- 
जँम्बाछितानि जगदम्ब चिर भव्न्ति ॥ ४॥ 

स्वदरीक्षणेति ! रे जगदम्ब! तव वीक्षयारूपप्याऽमृतप्य कणो 
छेशोपि येषु नास्ति तेषां नराणां सद्मानि गदाणि जीणौ नि- 
भि या च्छदिः श्होपरितने वृणमयमाच्छादर्न) छद अपास्णे 
इति चौर देर्िशुचीखादिना ओणादिक इसिप्रसयः । छदिः 
सियामिति रिङ्गावुश्ाप्तनषटू्म । सान्तोप्ययं, पटर छदिरि- 
त्यमरः । तस्य आप्या प्राप्तया रकतेरारकैः अधरान्मेषाच्च्युतैः 
अश्रुभिवौप्येमिश्ैः सलिलस्य मरस्य विन्दुभिविधुद्मिः ज- 
म्बरः कर्दमः येषु सञ्ञातः तानि ! तदस्य स्नातम् इतीतच् । 
सजम्बाे ठु पङ्किक इत्यमरः । चिरं भवन्ति } वसन्तद्तिलका- 

हत्तम् ॥४॥ 
कनकञिबिकाऽऽरूढाः प्रौढाऽऽधिराञ्यपदे स्थिताः 
कति चिदतुरुमन्या धन्याश्वरन्ति यदिन्दिरे । 
यदपि च वेहृन्यनां दीनाः परे फठमम्ब तद् 
दःयमपि तव स्तोकाऽऽखोकाऽन्वयव्यत्तिरेकयोः 1 ५ ॥ 

कनकेति \ ह इन्दिरे अम्य { यदपि अतुरुप्रन्याः छृतार्थ- 

४यथयेषु बुष स्ववपाङ्कटेशो न निपतति ते ज्ीच्छदिर- 
स्वणखगचित्रेः रकरव्तेतरेपपयोमिर्वाव्यमानाश्िरं गहविद्दीना यफि- 
श्येना सोरुधन्ते दत्य ! 

५ पूशरन्छोकाक्ष्यां सगवकदटाकपाताऽपातयोः सं पदिपन्जन- 
क्यं दुद्रये खाभ्पतं स्फुटतरं तद्न्वय्यत्तिरेकफरं धियिक्षा$$ङद- 
चिष्य्यरवस्यां मददेयन्नाद् 1 



न 

८६ खग्यायथ्ा्चतरणे लस्मीसषटसे 

सषणं कटाक्षं यत्र यस्मिन् जन्तौ यदच्छया केनापि तद्धाग्योदयेन 
न्यस्यसि स्थापयसि स जन्तुः प्राणी रईप्षणानां नेन्ाणां त्रय॑ घा 
अषएकै वा सर्खफं वा सदसा सद्यो दधाति । रिवो ब्म वि- 
प्णुवी भवतीत्यथेः। सहस्राक्षः सषस्पाणदति श्रुतेः । आखण्डलः 
सदस्राक्षः इत्यमराच्छक्रो वेति । अत्र रिवादिखरूपताया भ- 
न्तरेण छचनात्पयीयोक्त मरुड्ारः । उपिनद्रवज!रत्तप् ॥ २॥ 

अम्ब स्तोकाऽऽरोकलुधाश्चीकररेरी- 
रङ्गं जन्तोराद्रैयसे यस्य स एषः । 
हस्तात् स्वीयादारणमस्ताच गरुच्धि- 

दनाम्मोभिः षङ्किरुगेहाऽब्रणमूः स्यात् ॥ ३ ॥ 

अभ्वेत्ति। हे अम्ब ! स्तोकाऽऽरोकः ईपद्वरोकनं तदेव छु- 
धागाः श्रीकरस्तस्य ।श्रीकसेम्बुकणा इत्यमरः । ठेशा विन्दवः 
तैयैस्य जन्तोरद्रम् आश्रियसे स्लिग्धकरोपि स एप जन्तुः श्वी- 
यात् स्वकीयाद्धस्ताद्रारणस्य गजस्य मस्ताच्छिरपथ गलद्धिः 
क्षरद्धिः दानस्य प्रसिद्धस्य मद्ध्य च | दानं गजमदे दानि इति 
विश्वः । अम्भोभिदीनसूपैरुदकख्वैश्च पङ्कः सलातो ऽस्यां प- 
ङ्का ! पिच्छादित्वादिखच् । गेदसम्बन्धिनो त्गणस्य । अङ्गणं 
चत्रराजिरे इलमरः । प्रपोदरादितात्साघुः । भूर्स्य ताद्शः 
स्याव  दानशुरो विभवेन स्यादिति भावः । मत्तमयूरं 
छत्तमू । उदात्त्ेपौ ॥ ३ 1 

[अम् 

३ दे भातः [त्वम अपाद्सुधाशीकरटतैयैसकिशथ्नमपि खपयसि 
स वद्रान्यमान्यो यज्ञवटरपरिगताऽहणो भूपतिमवतीद्याद् 

॥। 



कराक्चप्तयफः ५1 <9 

त्वदीक्षणाऽग्रतकणो ऽपि न येषु तेपां 
समानि जीर्णशिथिरुच्छदिराप्तिरकतैः \ 
अभ्रव्युतैः सलिरुषिन्दुभिरश्रुमिश्रै 
जँम्बारितानि जगदम्ब चिर भवन्ति ॥ ४॥ 

स्वदरक्षणति । रे जगदस्य ! तव वीक्षणरूपत्याऽगतस्य कणो ` 
लेश्रोपि येषु नास्ति तेषां नराणां सद्मानि दाशि नीणौ शि- 
भिा या च्छदिः ग्रहोपरितन दृणमयमाच्छादन) छद् अपवार्य 

इति चोरदरविशुचीलयादिना ओणादिक दसिमसयः । दिः 
च्ियामिति लिङ्गानुश्ाघतनसरूच्म् । सान्तोष्ययं, पटं छ्दिरि- 
त्यमरः } तस्य अष्प्या माप्त्या रक्तेरारक्तैः अथान्ियाच््युततः 
अश्ुभिवाप्परपिश्ः सिस्य जरस्य विन्दुभिविषुदभिः ज- 
स्वारः कर्दमः येषु स्नातः तानि ! तदस्य सञ्जातम् इतीतच् । 
सजम्बाछे तु पड्किल इत्यप्रः ) चिर भवन्ति  दसन्ततिरुका- 
हत्तम् ॥४॥ 

कनकदिविकाऽऽरूढाः प्रौढाऽऽधिराज्यपदे स्थिताः 
कति चिदतुलेमन्या धन्याश्वरन्ति यदिन्दिरे 1 
यदपि च वदन्यनां दीना; परे फरूमम्ब तद् 
यमपि तव स्तोकाऽऽरोकाऽन्वयन्यतिरेकयोः ॥ ५ ॥ 

कमकेति \ दे इन्द्रि अभ्व ! षदपि अतुरुषन्याः तार्थ 

ध मययेपु बुभु व्ववपाङ्कलेशयो न निपतति से ओशगीच्छदिर- 
न्तसलगच्तिः र्कवर्धवेपौपयोभिर्वाष्यमानाधिर यदविद्यया जफि- 
चना रोद्यन्ते द्स्याद् 

५ पूनग्ताकाभ्यां सगवतीफराक्षपाताऽपातयोः संपद्धिपज्जन- 
कत्वं प्रद्द्य साम्प्रतं स्फुटतरं तदन्ययव्यतिरेयफफखं शिविका$ऽक्ढ- 
विष्ट्यासवस्यां प्रद दोयद्नाद् 1 



८८ खव्यारयाष्वतस्णे छष््मीसदस्ने 

मन्याः कदि चिद्धन्पाः सुदृततिनः कनकमय्यां शिविकः।यामा- 
(2 ५ रौमपदे १ 

रूढाः अधिराजस्य भावः आधिराज्यं स्वेभौमष्द प्रोदं चत 

दाधिराज्यपदं च ततर स्थिताः सन्तो श्वि चरन्ति, च परं प्र 
दीना दसद; विप्वया मौल्येन वा तद्वदने नियुक्त! एतान् पूर्वी 
क्तान् सुङ्ृतिनेो वहन्त, तदयमपि तय स्तोकाऽऽोकस्य ईपक- 
षस्य अन्वयव्यहिरेकयोभीयाऽभावयोः एलं भवतीति । अथ 
भावः-परतन्ते यत्सच्वमन्वयः, स भवत्किश्चित्कटाक्षसत्वा्च्छ- 

विकाऽऽरोदणादिना स्वत -\ तथा यदभावि यदूर्भावो च्पतिरेकः, 

स त्वत्मप्तादशुन्येषु शोवकावदनादिना स्पष्टीकृतः । तेन च 
देता सोपि स्पष्टीकृतः ! दरिणीवृचम ॥ ५॥ 

जडं माप्रप्याते जननि रिरिराऽपाङ्विररः 
छपप्रररैः क्षणमपि छतार्थरं मुदा । 
तततः को वा दोषस्तत्र मवति कंसारिदयिते 

मरौ वा मेरौ वा भगवति समं वर्तति घनः ॥ ६॥ 

जडमति । दे जननि दे कसाऽरेरैरेदभिते ! आए पीटितं 
जडे मूढमपि मां कृपापुरेण स्मरोप्रैकसिते. वििराऽपश्गस्य शी- 
तखकराक्षस्य विसर. सुरैः सणमपि युदा कृतार्थं इर ङृतक- 
स्यत नयस्व भावः । यतो देतोरयं घनो मरौ निजैर्देक्ते वा 
मेरौ फनकाऽचे चा सपमे तुल्यमेव वर्पेति । ततस्तादश्चकरणेन 
त्तव फो वा दोपो भर्वात्त ? यथा घनस्य स्वभावायुक्ताऽयुक्त- 

३ दानी मरुमेख्दे्पोरतरिरोपेण ए््टिकारिणो मध्य समदि 
र्ा्नपुरःखरे महरिय पामर भप मधि कटा्षटवघमिकेपे ना- 
स्ति तव का चिद्ानिभैम पुन सखवेया ङताेता स्वादिलयाद। 



फछटाश्चस्तवफः 4 । ८९ 

वैण दोपाऽभावः तथेव तव मल्छृपाकरणे इति भावः 1 िख- 
रिणीटत्तम । दएटन्तार्धारः ४ ६॥ 

दारि दारि दुरीरकिङ्करछतैरातङ्वैरहत- 
रप्युचैरतिमात्रवेवपरुपाऽऽघतिरनुचाटितः । 
दुर्दारि्यदशापिशचनिचयो दुरात्समुत्तार्यते 
देवि त्वत्करुणाकटाक्षतटिनीखानाज्वेनाऽधघुना ॥ ७॥. 

रारि द्वरीति । हे देवि द्वारि दवारि विमाना ये दुरशानां 
दु्टराजानां किङ्करा; सेवकास्तत्छृतेरताइैदःखदे; उचैहैदुःतैरपि 
हुङकारमन्धरपीस्य्थः । तथा ऽतिमाजम् । अत्िवेरश्षऽलयथोऽति 
सात्रेत्यपरः 1 चे्राणां वेत्तयएटीनां परुपाऽऽयाति; कठोरमदारंर- 
प्यतुचाटितः अदूरतः दुदौरि्रूपाणां पिश्चाचानां निचयः 
समूहः सदीयकरुणाकदाक्षरूपतटिन्याः नदाः सानान्मन्जनेन 
अधुना इदानीमेव जेन वेगात् दूरं समत्सा्तते निरस्यते म- 
येति शेपः । उदाचरूपकाऽतिदयोक्तयो ऽलङ्राः । परादैल- 
विक्रीडितं र्तम् ॥७¶ 

शचौ वैशे जन्म श्रुतिनयमतिमीतरतुका 
तरिकस्पा सेपत्तिविंशदमधिगीता च कविता | 

७ कोके हि पिणाचा$भविश्ानां मान्तिकषटदुरवि्ा$ऽधातिश्वाऽप- 
-गच्छति पि्चाचवाचति प्रायिकं, चित्तु वङीयस्ति पिश्याचे पिरच 
प्रोचनादिदीथाोऽवयादनेनाऽपेतीति जनदारसिव्यमदापि्षाचो राज्यः 
रगतमयङ्ूरकिद् रुद्रः परुपवेत्राऽऽ्यतिश्या$वु्ादितोपि स्वत्छपा- 
-कटाश्षमद्ानदीखनिना$चिसद्पयातीति रूपकमुखन मदादुभेगस्यापि 
खर्पनयं दार्प्िं च्वर्कराक्चपातमान्रेण सद्यो ऽपयातीत्याद + 

ददे मातः ! न केवरं दारि्यचिघात प्व त्यर्फराक्षपिक्षेर- 

१२ 



९० सस्याख्यां$वतरणे र्मी 

प्रसक्तिदैत्यारौ हितपरमपत्यं भयो 
विवन्तौः सप्तमी भ्ुवमसदजं तावकटशाम् ॥ < ॥ 

शुचाविति। हे मत्तः ! शुचौ वे यद्धे इरे जन्म उ- 
त्यततिः, तथा श्रविनययेैदतर्कशाखयोमेतिबदिः, पुनः अदला 
निरुपमा विकम्पा शाश्वती च संपत्तिरे्ष्मी,, अन्यच विशदे 
दोपरहितै यथा तथा अनिन्दिता कविता कवनशक्तिश्चः एव 
दैत्याऽसै श्रीहरौ भसक्तिभक्किः, परं च अपत्य कन्या वा पुत्रो 

दितपरं स््ाऽनुकूरवतैनादिना दितकारकं, शभयद्चः स- 
त्कीतिश्च इत्यमी सप्त असदशां निरूपमानां तावकटशां त्वत्क- 
टाक्षाणाम इति यावत् । विवतौः साधारणकार्याणि नूनं धुवं 
निश्वयेनेत्यथैः । रिखरिणीरनत्तप् 1 तुट्ययोगितालङ्कारः ॥ ८ ॥ 

अरूमरुमनुखत्य स्वामिनि क्तानहीना- 
नकङितवुधमानानन्वहं किम्पचानान् । 
शरणमुपगतं मां चारुकारुण्यतुङ्गः 
सपय जननि सेषन्दरत्तरद्धरपाङ्गैः ॥ ९ ॥ 

अलमिति । दे स्वामिनि ! स्वामिनैश्वर्ये इति निपातना- 

परिपाको ऽपि त॒ शुखकुलजन्म, चेदमागोऽनुसररणवुद्धिःर्निश्यसछ 
खपत्, अनवद्या कविता, मगवत्परता, हिनपरा सरन्तत्िश्यदयेतानि 
सप्त निरुपमत्वदपाद्कपातपलभित्याह् 1 

९ ह स्ामिनि | अछान् गष्तवुधसत्कारान् रपणान् धनिकान् 
प्रतिदिनमदुखन्य न्यस्त म प्रयोजनम् ! दे जननि | शरणागतं मां 
खन्द्रफसणापारपूर्णः सखम्दन्दरत्यष्यानभूतः फसा; ल पयति प्रा्यते। 
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स्साधुः । प्षानदीनान् स्वतो स्ानसुल्पान् तथा अकरितः 
छतः बुधानां विदुषां वहुमानो यस्तान् किम्पचानान् कृपणान् 
किम्पचानेमितम्पचा इत्यमरः 1 अन्वह प्रतिदिनम् अनुश्धत्य 
अरुमछे निर्वैदयोतकम् । अतेः हे जननि ! स्वमेव हरणमुप- 
गतै रसणाऽऽगतं चारुणा शोभनेन कारुण्येन तुस्तः सेषदां 
तदेभिमानिदेवतानां चस्य न्वैनस्य रदधैः समाभृतैः अप्नः 
सपयाऽवरोक्येलर्थः । माछिनीरतम् । काव्यलिद्गपरडारः॥९॥ 

कृती वसुमत्तीपतीन् कुत्तचटुस्तवः सेवतां 
दिशः स्फुटमटाव्यतां दिरतु धातुबादे दृशम् । 
जपतवपि बहुच् मनून् जलनिधेः सुते यस्तु ते 
दुशामिह दयास्पुशामविषयो दरिद्राति सः ॥ १० ॥ 

तीति । हे जङनिधेः छते ! ती स्ठ॒तिकशरः वखुमती- 
पतीन् राज्ञः भरति कृतः चडुस्तयो मनोरञ्चकमिध्यास्तवो येन त- 
थाभूतः सेवतामराधयद; तथा दिज्चः प्रति स्फुटम् अटाच्यतां 
परिभ्रमतु, धातु्ादे वैय व्याकरयो हेमवतीवि्यायां, किमया 
इति लोकै, तेषु दशं दिशतु ददातु आरोचयवित्यर्थः । यपि च 
बहून. मनून् स्रणीऽऽकर्पकमैरवादिमन्त्रान. जपतु, तयापि इहा- 
ऽस्मिन् रोके दयां स्पृशन्ति. तासां ते तव दृशां यस्तु अविपयः 

१० हे जलथिसुते { कुशलः पुरुपः रृतमिथ्यास्तच स्नुः राक्ष 
सेवतां नाम, दिश्चु वा श्राम्यतु, रुन्निमसुवग्णौदिनिमांणाविद्ायां 
खा दद्िददातु, बहुलान् मन्त्रान् वा जवतु, पर सख यदि दयानिधीन्पं 

म्वद्हश्षामगेचसर्स्तद्यवदयं दारिव्यमाजनमेव मवति स्वस्कृषाऽमाचे 
दस[रव्यदुर(करणाय भूया यत्तमनि अष न तस्म प्रभमचकीत्ति शस्व 

रृषच दस्न्यनादमनेद्ानामदयाह । 



र् † सव्यार्पाऽ्यतरणे खश्मीसदस्ने 

अगोचयो भवति स कती दालोपि दददराति दारि प्रमोती- 
त्यः । द्रि दुर्मतावस्माददर ! (स्वमपि वाययै साऽवधारणः" 
पिति न्यप्यादरि्रो भवव्येवेति भावः । पृथ्यीरत्तम् । कििषो- 
क्तिर्टङ्करः ॥ १०१ 

कूपणदशापिशाचगणमोचनवेत्रखता 

मधुरिपुभक्तिवद्टिपरिपिक्तिसुधाऽम्बुधराः । 
हदयतमोषिमेोक्षहिमधामकराः कमठे 
भगवति नः पुनन्तु भवदीयकटाक्षख्वाः ॥११॥ 

छृपणेति । हे भगवति पदग॒णेश्वधवीति, दे कमखवातिनि रमे ! 
छूपणद्रा दीनद्श्चा तद्टक्षणपिशाचानां गणस्य मोचनविपये वे- 
तरलता वे्रयषटय एव 1 वे्रयप्व्या पिशाचगणो विभेतीति म~ 
सिद्धं लोके । पुनः मधुरिपोः श्रीवासुदेवस्य भक्तिरेव बाटि$ता 
तस्याः परिपक्तौ परिपेचने सुधाऽम्बुधसःः अगृत्वपिमेधा इव । 
तथा हृदयसम्बान्धिनः तमस; अज्ञानरूपाञन्धकारस्य विमोक्ष 
निरसने हिमधाञ्नः अमूृतांसोः कराः किरणाः । इंटग्विधाः भ- 
वस्या क्म्या अथ भवदीयः । भवतष्क्खसो इति छम् मत्पयः 
यः कराक्षः अपाङ्गः तस्य रुवा ङेशाः। ख्वटेश्चकणाणव इत्यपरः 

नो ऽस्मान् पुनन्तु पवतीङ्बन्तु । अवितथं नाम इत्तम्' । 
रूपक श्छेपोदेखा अलङ्कारा ज्ञेयाः ॥ १९ 1 

११ दे कमरे ! दीनाऽचस्यारूपपिन्चाचौचनिःखारणे धेनयद्ि- 
रूपाः, मगवद्धक्तिख्तासेकविधौ धनाघनस््ररूपाः, घान्तराऽक्षाना- 
ऽन्धकारनिरखने चन्द्रकिरणरूपासत्वदीयकूटाक्षटेणस्तत्तत्फलद्ा- 
नेना$स्मान् पित्रयन्त्विति प्रथयते 1 
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उदीता दुग्धान्धेः कुवखूयपरीतापदामनीं 
पदे विप्णोभौन्ती रजनिचरचक्रव्यसनद्ा । 
मजन्ती सार्वं भगवति शिरः कापि कमले 
ञुमाऽऽरोकैः शोकं हरतु शशिरेखेव भवती ॥१२॥ 

उदीततेति 1 दे कमके ! दग्धान्येः प्षीरसागरात् उदीता 
उतपन्नेसयुभयत्र समानम् \ ६ गताविसस्मान्िष्ठा । कः पृथ्वी 

तस्या वलयस्य मण्डलस्य अन्यत्र दुवख्यानां चन्द्रवि- 
कासिकपलानो प्रतापे सन्तापे शमयति सा ! यद्यपि सुभैक- 
रविकासिचन्द्रकरविकापिन्योः कमर्कररविण्पोः कोषा।दौ भेदो 
नोपरुभ्यते तथाऽप्पयं विचातते ऽस्मच्छृततचम्पुभारत्कायां ठ्- 
तीयस्तवये द्रा विशातिश्ोके द्रष्टव्यः 1 तथा विप्णोः पदे श्रीह- 
स्चिरणे पके वेवेष्टि तद्विप्ण ्यपकत्वान्नभः तच्सम्बन्धिनि पदे 
स्थाने तद्रूपस्थाने बा ! राहोः शिर इव निर्देशः । भान्ती प्रका 
दामाना ) न च वियद्ष्णुपदभिलयस्य त्रिपय इति चाच्यम् 1 वि- 
ष्णोः पदं क्रमो यत्ति देमचन्द्रेण व्याख्यानात् । तथा च भ- 
युज्यते आदिरामायय (विष्णो; पदमिवाऽऽकाशं छादितं पाण्डु- 

मि्धनेः इति 1 रजनीचसणां राक्षसानां चोराणां च चक्रस्य 

१२ दे ममवति कमले । बुग्धसागरसमुद्धुता, छवक्यस्य ( भू 
मण्डलस्य कुघुदस्य च) तापलाशश्विनी, विष्णोः पदे (पत्युमगवतश्चश्णे 
आकारो च) धोममाना, स्जनिचर्चक्रस्य (राश्वससङ्धस्य, चोरसमू- 
स्य सनिचरकोकप्य चा च) वुःखप्रदास्ायैन्ञं धिरः ( उपनिषर्छद्धं 
चिवमौरि च ) भजन्ती अनिश्रचनीयस्यरूपा सवती चन्द्रयेखेष श्युभ- 
वायिभिराराक्ैः ( दर्शनः प्रकाशे) मम चुःखं दरस्विति ्छेचेसौ भ~ 
गबल्याश्चन्द्ररखासास्यं चणययू तमेोरूपनिजदुःख्वियातं प्रा्चयते । 



९५ ~ स्भ्पादपा्वतरणे टष्मीसदसरे 

, मण्लस्य उ्पसनद्ा दुःखदायिनी । व्वासणां चन्द्रमा रिपुण्रेः 
सयुक्त; । भिदं च रोफे 1 यद्रा रजन्यां चरति सबग्ति सः 
चक्र; चक्रवाकः तस्य व्यसनद्ा इति चन्दरनेखापत्ष फोकधक्र- 
भक्रवाकः श्यमरः । अन्यच सपित्तं स््स्य षेदस्यदं सामैष 
किरः उपनिषदं भजन्ती सा, अन्यत्र स््तप्य दिवस्येदं शरिरे 
मधन भजन्ती भवती लक्मी; दहे भगवति 1 शरिलेपा च- 
द्रकरेव शुभाऽऽ्छोकैः अवछोकनैः श्रोभनमकादरथ शोय तापं 
हर्तु निवारयतु इयथः 1 अव्र शरिङेखोपमायाचकरसाधारण- 
धपमीणां चतुणौसुपादानाद् पूर्णोपमारुद्धारः । स च मरता 
कृतश्च सङ्काणिः । शिखरिणीर्तम् ॥ १२ ॥ - 

द्राजाऽऽसथाऽभिधाननिर्यदारा्रजागन्नर- 
करूराऽऽखापञ्चराऽऽहतिव्यतिकरं दूराजिराकुेतीः । 
परव्रारसुते तरद्गय मयि स्मेराऽ्बुजस्प्धिनी- 
घोराऽपारसमस्तदष्कृतपरीहाराय धीरा ददा; ॥ १३॥ 

दूराऽनेति । हे पारावारस्य एते ! यु्ठानां राज्ञाम् आच- 
सथो शह यद्वा दूरः विमदः यः अजावसथो बरद्मलोकः ॥्रदम- 
रोकद्णीकारो वेराग्यस्याऽधिभेत' इत्युक्तेः ! तदभिधानो यो 
निस्य क्रमणुक्तयमेक्षत्वात् तस्य द्वारा जाग्रतां जागरूकाणां 

नराणा द्रारपाङानाभित्ययेः 1 चे कूराऽऽछापाः कटोरमापणानि। 

१३ दे समुद्रुतरि । कुखपतिमन्दिराख्यनरकद्वारस्यिनरक्िपुखुप- 
पदवभापणचाणाडऽचातसम्बन्या ऽत्यन्तचिनादिनीः, चिकसत्कमलर- 
चस्या धीरा दष्टमेयि भीपणनिःसीमनिखिरुपापदूरी करणाय 
क्िथित्त् पात्येतिं याचते । 



कराक्षिप्तचकः ५। ९५ 

स्यादाभापणमाखपि दृस्यमरः } तएव शगः तेपामाहतेः प्रदा 

रस्प व्यतिकर सपं दूराननिराङ्धततीदरं निरस्यन्तीः । तथा 
स्मराऽम्बुजानि विकसित्तकमलानि स्पयन्ति() ताः तत्सम दत्य 

थै । धीरा इचः कटाघ्तान् घोराणामपाराणां तरितिमगक्यानां 
समस्तानां दुष्टृताना पातकानां परीहाराय न्नाय मयिवे- 
इस्फवौ तरङ्गय व्यापारय । न हि तच टृिविपयः पुमान् र- 
जदरारे याताऽऽयतिनाऽऽत्माने खेदयति भावः। शादृखगिकी- 
डित हत्तम् 1 उपमारड्ारः ॥ १३॥ 

अघटितघटनापदीयसी ते 

हसिमृहिणि कटा कटाक्षरेखा । 

स्थिरवसुमवनीपकं विधत्ते 
जननि वनीपकमेव हन्त जन्तुम् ॥ १४ ॥ 

, अधित । हे देर्ैहिणि पनि ! इन्तेति विस्मये । ते क- 
टाक्षेरेखा अपाद्गखेणः वनीपकमेव जन्तुम् अवनीपक्रं विधत्ते 

इद्यघटितघटनायां, परिहारस्तु वनीपकं दस्दरिमेव सन्तं वनी- 
पको याचनक इत्यपरः । अवनीं पाति सः अवनीप स पए्- 
वाऽवनीपकस्तं भूपति सन्ते स्थिरं विरकाटस्थायि वख द्रव्यं 
यस्य तं करोति । अत्तः हे जननि मातः { सा अधरटितधटनायाप् 
अनिवोच्यकरयो इत्ययः 1 पटीयसी अत्तिरयेन पटुः ङुशखा 

१४ है विष्णुपत्ति { तवाऽपाद्धरेल( $घटितस्य चटनःयामतिङहये- 
न पटुैतोदहि सा याचक्तं जनमचलस्शद्धिः राजानं करोतीति 

घनीपक्षमद्रनीपकः विधत्ते हइत्यनेनाऽचरनघटनापद्च्वं प्रकट यन्नाह । 



४६ सथ्यारयाश्चतरणे लदमीषदसे 

अजादी गुणवचनादितीयसुन् । भकया प्रसिद्धा । ओपच्छन्द्- 
सिकं रत्य । अच वर्य।पकाऽवनीपकसदिधानाद्ररोषप्मासः 
क(न्यटिद्रं च ॥ १४ ॥ 

नयने फणीन्द्ररायने्टनायके 

, य॒दि नाऽऽदघासि सुदिनाऽन्जशोभने । 
चभेदनो ऽपि न खभेत सपं “* 
मरुतामयेत मरुतामपि स्थी ॥ १५ ॥ 

नयने इति । फणीन्द्र्यनस्य देपशायिनो ्रेरिएनायिके 
अभीएमरये ! यदि त्वे रमा मेषच्छनने ऽहि दुदिने तद्विपरीतं घु- 

दिन तत्र विकासिताऽन्ने इव शोभने श्मणीये मयने नेते ना- 
ऽऽदधासि न स्थापयसि तद्ा षनामाऽुरं भिना स इन्द्रोपि 
सम्पदं न रमेत न भरप्तुयाव । तथा मरुतां देवानां स्थरी अ- 
सरवत्याप मरो्ायो मर्ता तां निैर्देश्राम्. भयेत भराप्वु- 
यात् । मन्जुभाीपणी इत्तम् ॥ १५॥ 

करुणारसेन वरुणालयाऽऽस्मजे 
श्रदिमानमे्य यदि माम्वरेक्षसे । 

जज 

९९५ दे रोपणाथिप्रेयसि ॥ स्वं निरस्रदिनखुभगक्मलसखुन्दरे 
स्वनयते यदि न पातयसि तर्हि देवेन्दो ऽपि न सम्प्वमाश्नादयेत, 
सवगरेोकोपि घन्वतां प्राप्ठुवादित्ि स्वत्कटाक्षपात एव सम्पत्छुख- 
-निदानमिल्याह् । 

१६ द समुदरछते 1 स्वे दथारसतेन मदवमुपगभ्य यदि मां प~ 
यस्ति तर्दिं कडषाऽन्वरदधेण क्रखिना कि क्ियेत, ृतान्तदूतो घा 
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मलिनादमनाःऽपि कलिना क्रियेत किं 

मम किकरोतु यमकिङ्करोपि वा ॥ १६॥ 
करुणीति } हे वरुणाख्यस्य वरूणनिवासस्थानस्य सुद्र 

स्पाऽऽत्मजे क्ये ! करुणास्पेण ससेन प्रदिमाने मृदुखम् एत्य 
भ्राप्य माप्वेश्षसे निरीघसे, मदा माखनात्मना पापयुद्ध्नापि . 
किना किः. क््यित, न कि विदित्पयेः । अथ वा मम यपस्य 
किङ्करो दृतोपि फ कृयोत् । अपि ठु न किमपि \ यदि स्व्त- , 
रुणादीतणं भवेतदा ऽन्यः फोपि मम छोमापि वक्रं न षाौदेति 
मावः 1 मन्लुरमापणी त्तम् ॥ ९६ ॥ 

मामपाद्ररुदहुरी गरीयसी 
तावकी र्ए्शतु देवकीस्नुषे । 

` अन्तकस्य तु रुषा कषायिता 
सा पतन्तु मयि दुष्टदृ्टयः ॥ १७, ॥ 

मामित्ति हे देवक्याः स्सुपे { गरीयसी मषेती ताश्रफी 
त्वदीया अवाङ्कलदरी मां स्पृक, श्ति भार्यनायां छोद् । ठ 
पुन; सोपेण कपायिता; कथितास्तप्ता इति यावत् 1 अन्तकस्य 
यमस्य दष्टाश्च ता खष्टयश्च मपि मा पतन्तु । अत्र यचपि माङ्- 
ये सवैरुकाराऽपवाददद्माप्तिस्तथाप्ययं न माङ् निपातः 
पि ठ माशब्दो वोध्यः \ रथोद्धता ॥ १७ ॥ 

मम कि क्रियादिति स्वदषाङ्कगोचरस्य मे न कटेथमकिङ्कराद्ाका 
चिद्धीत्तिसवस्त्वया पया मयि निपातनीयाः करुणाकटाक्षा याह ॥ 

१७ हे देवकीस्डपे ! उदासा तचाऽपाद्धतरद्परस्पय मां स्प 
छतु, येन यमस्य फोपकट्पा वु्टा णयो मयि न पतेयुरिद्याद 1 

५. 



९.८ सन्यास्याऽदतरणे ठक्ष्मीस्दसे 

वन्धुरगुणे छपणबन्धुमनपायं 
सिन्धुतनये तव कटाक्षमकरन्दम् । 
इन्दुकरदृन्दजडचन्दनमदी- 

तकन्द्रमरुच्छिशिरसुन्दरमुपाते ॥ १८॥ 

वन्धुरणुणे इतिं । हे भक्तेषु बन्धुराः सन्दा युणा ओ- 
दायीदयो यस्यास्तससम्बुद्धौ । बन्धुरं तु तिपु स्याद्रम्यनस्रयो- 
रिति मेदिनी । हे प्षिन्धुतनये दुग्धोदन्बत्पुनरिं ! कृपणानां 
दीनानां च बन्धु हदितकारिणम् अनपायं नाशरहितं पुनरिन्दो- 
अन्द्रस्य करडन्देः किरणक्मुहैः जडस्य हीतटस्य चन्द्नमरी- 
भृतो मख्याऽचरुस्य कन्दरेभ्यो गुहाभ्यः दरी हु कन्द्सो वा 
सी इत्यमर; 1 निगेच्छन् यो मर्रायुस्दरत् .रिषिरं शीतलम् 
अत एव खुन्दर रमणीयं तव काक्षरूपं मकरन्द रसम् अरम् 
उपासे आश्रये 1 इन्दुवदनावृ्तम् । काग्यरिङ्गमौदो्धी अल- 
भारौ ॥१८॥ 

आततिं दुम्पतम्ब तव्राऽपङ्गुधाऽऽत्मा 
गङ्गा सेषा चित्रगति्वैजितमङ्गा । 

१८ दे उश्रनगुणे सागस्छते ! दीननवन्धुरूपम, अचिनभ्वरं च- 
नद्रकरणशीःतीखतमलयास्चखगुदागन्धवहग्िदधिरं रम्यं रवत्फया- 
दारूपे पुष्परसं समाश्रयामीव्याद् । 

१९, दे मातः | पवा स्वद्पाद्स्ुघारूपिणी विचिभ्रगतिः श्र त 
„ मद्री मम वुःख चिनाद्रायतु, चा वर्जितभद्धा ( पराभवश्चन्या, निस्त- 

रष्वा च ) मवं ( संसारं, रिव ) द्ोपयन्ती प्राह्नानां (पण्डितानां, 
प्ररृटाष्डानानां च) माखितरूपं ( मया कृष्णवणविप्णुरूपतां, फान्सा 
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नेत्री शोषं परतयुत भवमेवमजस 
प्राज्ञानां या भासितरूपं च विधत्ते ॥ १९ ॥ 

आिमिति । हे अम्ब हे मात; ! तब अपाङ्युधारक्षणः 
आत्मा मू्ियेस्याः सा गङ्गा भागीरथी आर्तिं पीडां छम्पतु 
नादयत। शय मङ्गा सत्यपि विचित्रा विरक्ता मतिपतेने यस्पाः 
सा वतैते । एका वभितभङ्गा परा भङसदिता। अन्न भद्रो नाश- 
स्तरङ्श्च 1 उत फिम८९) एका भदे प्रति कोपं नेत्री परा आ- 
तां नेत्री \ अभर भः संसारः शिवश्च ! कि च एका पाक्नानां 
अ्ठानां भया कान्त्या यित ष्णं रूपं विधत्ते विष्णु क- 
रोतीत्यथैः । परा द्वितीया तु सित शुकं शिवं करोतीस्यर्यः; { 
मत्तमधुरं दत्तम् ! काव्यदिदगशछेपावलङ्ारौ प्रियौ ।॥ १९ ॥ 

उचकोरकनवाऽम्युदयं ते वीक्षितं मनुमहे मकरन्दम् । 
यत्र तछ्छगति पटूषदमन्तरस्तत्र भाति शतपततमृहे यत्॥२०॥ 

उश्चेति । दे शतपत्रणदे ! ते वींनितमर अवलोकनं मकः 

द्यु्रूपतां, प्रकाशमानरूपतां च ) विधक्चे दति प्रसिखधगङ्खायाः स~ 
भद्धतया भवारद्रीकारेण प्राक्षजनसखितरूपाऽस्पादनना,$ऽस्पाः करा्ष- 
गङ्धाया अमभद्धतया मघषोपकतया अश्षजनचिष्णुरुपताऽस्पादनेन 
ष्व ग्छनरेण वैष्र प्रददयम् व्वत्कयद्धपातेन पसामदाऽमाय, संसा 
रनद विष्णुल्वप्रा्ति्च मचवीद्याह् 1 

२०८ फमलणृदे { उश्चफोरफनवाऽ्भ्युद्यं ( उल्छण्चकोरख-~ 

माननदे।दयम, उश्नतकलिफानयेोवृयं च ) ते ऽचरोकने मरन्दं 
मन्यामहे, यतस्तद् यन्न खम्बन्धमभ्रोति तद्र षट्पद मन्ध. ( याङ्शु- 
प्यविचारः, मधुकसद्चद्ुषरश्च ) मातीति वीद्धितस्य मकरन्दसाम्ये, 

ग्छेदेण च्णीयन् स्वदग्गोचरः सन्न्याददिपादुखुण्यतिचार्तारी भूप 

चिसवक्षलाष्ट 1 $ 



१००७ सव्याख्याऽवतरणे लक्मीसषटसे 

रन्दं मचे मन्यामहे 1 तत्र हेठुः--उत् उत्कृष्टः चकोरवनवो 
ऽभ्युदयो यस्य, ्रन्यच् उवे कोरके, कका कोरकः शुमानि- 
समरः 1 नवः अभ्युदय उत्पत्तियैस्य तद्क्षिते मकरन्दथ त- 
द्यत्र लगति तत्र पद्पदमन्त्रः अरमरङषदभारः पादगुण्यमन्त्र्च भाति, 
रल भवीति यात् ! पष्द्गुण्यममरे-सन्धिनौ विग्रह यानमा- 
सने धमाभयः षद् गुणा इति 1 स्वागताटृत्त् । कान्यलिङ्ग 

-छेपश्चारऽदारः ॥ २० ॥ 
यक्षश्रीजननचणैस्तवाऽवरोकै- 

:“ दिम श्रीक्षयपिद्ुना निरस्यमाना । 
नालीकाऽऽसनट्िपिरप्यरीकलस्ना 

नाऽीका भवति णां भ्रतीपगदा ॥ २१ ॥ 

यक्ेति । हे रुषिमि ! श्रीक्षयस्य पिशुना ऽपि । पिशुनौ ख- 
खल्ूचकौ इयमरः । नृणां साम् अरीके । खलाटमलिकमित्य- 
मरः} रप्रा नाराकाऽऽपतनस्य ब्रह्मणः छिपिः यक्षाभियः कवेर 
सम्पदः जननेनोत्पादनेन विन्ते: । तेन चित्त इति चणप्मल्यः। 
तवाऽवलोकैरनिरस्यमाना अनिष्कास्यमाना(१) अखीका मिथ्या 
न भवतति फँ तदि यक्षश्रीजनिकैव भवति। कुत इति चेत्, मती- 
पगत्या; श्रीदेन्पाः कटाक्षस्य भतीपगतिचात्। भवीपदशिनी वा- 

२९ हे खमि ! श्रीश्यसूचिका ऽपि आख्लिखिता चैधरी टलि- 
पियक्षल्मीससुत्पादनेन प्रसिद्धेत्वदीयाऽ्पाङ्खद शनैः दिप्यमाणा ऽपि 
चिपरीतगला श्छता न मवतीति दुभेगस्य खखाखलिखितायाः धीक्षय- 
खाचिफाया ब्रह्मचिपेस्वत्कटाक्षपति संप्प्राप्टया +खीकत्वपाततिप्र- 
स्ये ऽपि शरोष्ठयपदृस्य भ्रातिरोम्पेनोश्वारणे यक्ष्राति सिददेः सा 
ऽस्या न मचतीति यैचित्रयेण षद् = दुमेपपि स्वस्कदाक्षचिपयो 
भवन् कयेरीं संपदमासादयतात्याद । 

* 



~ कर्षिस्तवफः ५॥। १०९ 

मेत्यमरोक्तो्मस्लीसम्बन्धिचिनेति । अथं भावः--्रीक्षय 
एस्याकारिकिा छिपिः सपाया! फराक्षस्य प्रतीपगमितय। वि- 
परीतगतितवन यक्षश्री इत्याकारिकैवेति नं निरस्यते, जन्यते 
च यक्षक्रीरिति सत्यपि यथाऽवस्थितौ(ट) मिथ्या न भवतीति| 
अनर छक्षमीकयाक्षस्य विचित्रकारित्वं दशितमिति श्धेयम् । म्रद 
पणी दत्तम् 1 धिेपोक्तियमकालद्कारै ॥ २९॥ 

दुग्धाऽग्धिकन्ये खदपाङ्गभरूया 
िन्ताधिपल्यादिपदाऽभिषिक्ताः । 

ह्तापयुक्तास्तव्र देग्यभक्ता 

मत्य जगत्यां विलपन्ति रिक्ताः ॥ २२॥ 

दुग्याऽ्धीति । हे बुग्धाऽब्धितनये रमे ! त्वदपाद्गप्य त- 
दीयक्टाप्तस्प श्रेया उपासकाः वित्ताऽधिपति; ङवेरः तदादि- 

पदेषु स्थनिष्वभिपिक्ताः भूतन्ति। ३ देवि } ये छ पुनस्त 
वाऽभक्ता मत्यः वि्ताधिपत्यादिना रिक्ता रदितास्ते हतापेन 
मनोग्ययया युक्ता; सन्तो जगत्यां भूमो विरुपन्ति शोचन्ति । 
इनद्रवजावृत्तम् १ २२ ॥ | 

वीक्षितानि तत्र वारिधिकन्ये 

यत्र पालित्तजगन्ति गन्ति । 

२२ दे श्वीराऽन्धिषुने ! स्वर्कदाक्छकिड्ल्य जनाः षौवेरपवा$धि- 
छित मचन्ति तवाऽमक्ताश्च ह्तापव्याङकुला अकिथ्यनाः सन्तो जगति 

चिखपम्दीलि भगचरमक्छभक्त्योः फे प्रत्तिपादयति 
२३ यस्सथिपुननि { परिषालितनिखिरुखोकानि तै विलोक्षि- 

तानि यश्च पतन्त स पुमानभाञ्सुत्र च देद्धिष्व्दे {इद वेदिः. ४ 
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चित्तमत्र स परत्र च देही 
देदिशब्दमपहाय. चकास्ति ॥ २३ ॥ 

वीक्षितानीति ) हे वारिषिकन्ये ककम ! पालितं रकित 

जगत् यैस्तानि तव वीक्षितानि यत्र पुर्षे ख्गन्ति स देदी देः 
सयेपाधिको जन्तुः. अश्रा ऽप्मन् रोके परत्र पररोकं च ददिश 

देहीति शब्दै, पमे पाञचमोतिकदेदवानिति शव्यं च अपाय 

त्यक्ता चकास्ति शोभते ईति चित्र, भवत्कदाक्व्रियः पुमान् 

भ्तिभरग् भवीति भावः(% 1 स्त्रागतावृत्तम् । तराधाया- 

सारङ्कारः ॥ २३ ॥ 
^ तव देवि पटुर्मटः कटाक्षो 

-गुणवन्तारसदुचछयः स नूनम् 
ननु नेयते सरस्वतीं यः 
सततं संश्चितमञ्जुाऽऽस्यरङ् ॥ २९ ॥ 

सवेति । दे देवि { गुणवत्ततं वादय८१) चाटश्च ताभ्यां ठस- 
न्तुच्छरय ओत्तय यस्य पक्ष गुणा दाक्षिण्याद्यः सन्त्यस्याऽसौ 

याचनाश्द, परथ च विद्रेदश्वेन देदधारीति शब्दं च चिस्ुच्य 
विदेदकयदयं भजने एति भगवतीकटाक्षविपयस्ेदा$पुत्र च यथायथ 
ओगाऽ्पयशर्पा्तमयकषस्याष 1 < 

रे हि देवि} वच गुणवत्तालसदुरदयः ( फाखण्यादिगणचस्वेन 
सफुरन्मष्िमा, मापुयोदयुणवन्ता ये तालाः फानक्रियासास्यानि 
तशर ्षोममानं परव यम्वेत्ति च) तथा भूनः फर्ठः प्रवीणे नर पदेति 
मन्याम, य. साधितानां रमणीये ,मुखरूपे नटयस्यके सर्द 
सस्ता नतयठ, पति स्माफराक्तस्याऽन्चितविचाप्दत्वं वणेयति 1 

१, 
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रणवाने तस्य भाक्ता तया रसदुच्ूय; नन्धिस्यसः तव कया्ष 
नून पटः कुशकः नदे नेकः संश्रितानां भक्तानां मन्छङे सु- 
व्द्रे यदास्पं तदेव सनो नतेनश्खा तञ्। पपे संभिते मन्नु लास्यं 
च्रत्य यस्सिन्रीदशे फे सभायां सततत सरस्वत बब्देवीं नतकी 
श्यं च नर्तयते नयु \ सरस्वती सरिद्धेदे गोवाग्देवतयोरपि 
सीरत चेति विश्व; \ ओपच्छन्दच्िकं उत्तम् । रपकयुसख्ता 
वा देप ॥ नर्द 

भावतकैर्मगवरति कजङाऽनुविददैः 
छरप्णो यैवति विधुः कटाक्षरेदीः । 
ततयरेरयिकतमभ्रियां निदानै- » 
मारिन्यं हरसि षिचित्रमान्तरं नः ॥ २५ ॥ 

भावत्केरिति । हे देवि { भवत्या इमे भाव्कास्तैः कयाकषस्य 
सेः पिघुधन्द्रसद्शः पक्षपातसून्यतया समल्तात्छच्छोपि छ- 
प्णो भवति, साऽपराधानभिषुखे कपतीत्य्ः | सदयो भवतीति 
यावत) यत्त्यथाकयं चिरसपम् । ईप्छृप्णसतम्बन्धाच्छुभ्रम- 
पिषप्णं भवति, परं तु अधिकतमो ऽत्यन्ताऽन्धकारस्यं भिर्यं 
पञ ऽत्यन्तसम्पदां निदानैः! निदाने चादिकारणमिलयमरः । ते- 
पाञुक्तटक्षणकटान्नाणां पूरेः नः अस्माकम् आन्तरं हृदयस्य मा- 

२५ द देवि ! स्वीयैः कजलमिलिततैः कटाक्चटवैः विधुः 
(८ चिष्णुश्चन्द्र्च ) छप्णवर्फ्ो म्यति, सविकतमणिखाम्( सस्पधि्र- 
सम्प्तोनाम्, अथिकाऽन्यकारकान्तीन च ) आादिकास्णैसतैरस्मा- 
कमान्तर मलिन्यमः ( मलिनवणेख, अह्ताने व्य ) नाद्ायसरोतति स्वतः 

.छुष्णेः परद्ठप्णस्वाऽऽवादकः काद्षिरस्मन्माखिन्यमपदरसोति चिच्र- 

मित्त चदु त्वरा स्स्मदुक्षान विनादक्र इखाह । 
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छिन्यमन्ञानलक्षणे हरपि नाशयसि इत्येतद्िचित्रम् । अत्र अ- 
पिकमाहिन्येन मालिन्पमपगच्छतीति चित्रतरमेचत् । भद्षिणी- 
टत् । समन्पावातौ अलङ्ारौ सशचेषो केयौ ॥ २५ ॥ 

विकस्वराऽऽमोदभरं वितन्वती 

पुरोवसन्तै प्रथितागमाश्विता । 
कटाक्षवद्धी त्तव माधवमप्रिये 

भ्रसौत्यनन्तं सुमिताप्यसो ` फलम् ॥ २६ ॥ 

विकस्वरेति ! दहे माधवमिये ! पुरोवसन्तं वसन्तस्य ऋतोः यु- 
रस्तदिेरयथैः \ पक्ष सेवायेुपसन्ने भक्तं पराति विकस्वरं विक- 
सितमामेदमरं छगन्धभरं सन्तोपभरं च वितन्वती विस्तारयन्ती, 
तथा भथितागमेन ख्यातवेदेनाऽश्िता स्तुता, पके पादी दुदुमा- 
ऽगमा। इत्यपराद्गमो वृक्तस्ततराऽऽख्ढा } तवाऽप्तौ कटाप्तरूपवली 
खता ष्ुमिता परिमितापि पक्ष पुष्पितापि अनन्त बहु, पक्ते भ- 
गवर फलं भसीति ददाति । न हि छत्तायाः भरायशः फलं दृठ 
फं तु स्वयमेवेति भावः । वदस्य वृत्तम् । शछेपरूपकविभावना- 
क्राः ॥ २६॥ 

२६ दे माधष्रिये ! पुरोवसन्ते ( वस्तन्ततोः पुरः, घपरेधासिन. 
सुरासफथ प्रति ) विषसनः्तोलं सन्ताषमारे खगन्धमारं च वि~ स्तारयन्की स्ुमितापिं { परिमितापि, पुर्पितापि च ) तव फटाक्षुङूषां 
छता यनन्तं { मगबदटरूषं, निःसीम च ) फलं षुत शति व्परफराक्ष- 
खशा मकानां चिष्णुमारप्यश्रापष्ः याष । 
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न विप्रयोगिष्यस्ननाय - कर्पते 

न सागोणानां सहते च पञ्चताम् । 
भवे जवात् प्रत्युत दन्दहीत्ययं ` 

जयत्यपाङ्गस्तव चित्रमिन्दिरे ॥ २७ ॥ 
नेति \ दे इम्दिरे कपटे ! तवाऽपमपाद्गः कटाक्षः अपग- 

तम् अङ्गं यस्य स मदनोपि सन् विवे यथा तथा जयति बि- 
सर्जति 1 चि्रसवेमयाऽऽह् नेस्यादिना \ अयं विपा ब्राह्मणाय 
योगिनः तेपां व्यसनाय दुःखाय न कर्पते न समर्थो भवति, 
मदनस्तु पिरदुःखाय कर्पते \ तथा माणानां दीराणां वा- 
णानां च परतां मरणं पञ्चत्वं च न सहते स तु सहतएव। तेस्य 
पथचरारस्रेन परसदधेः \ मागेणो याचके दरे, पश्चता पश्चमादे 
स्यात् पश्वेता मस्णोपि चेति विश्वौ । भरयुताऽयं जबाद्धवं दन्द 
हीति अलयन्त दहति । भृशाय यङ् । स तु भयेन प्िविन इ 
सपातिनेव दग्धः! वेदसे वरम्! छपव्यतिरराबलङ्कारौ ९७ 

विकचकमख्शेमाविश्वमोदरतिीमा 
विधुमिहे सदुपास्यं तन्वती सुप्रसन्नम् । 

२७ दे इन्द्रि { दवा ऽपाद्धः कराश्च पवाऽपाङ्कः कामः स चिच यथा 

षान्तथा जयतति 1 तथा दि प्रसिद्धः कामस्तायद् वियोगिदुः्वद(नाय 
फरपते, वाणपञ्चस्थं खत, मवेन च ददाते, तद्धिपरीतश्चाऽयमपा- 
छ्कामो यो चिप्रयोगिभ्यसनं न फरोत्ति, घाणप्चत्वं न सदते, प्रच्युत 

भवमवाऽतिए्येन ददतीति च्छेवेया पसिद्धकामवैपरोाययं द देयन् कट 
श्य चिश्रणं योगिनां च उ्यसनास्कर्णं, याचकञनमरणाऽसदनं, 
अत्युत संसारददनच्च कामिति फं पदद्योयति । 

२८ हे श्ाङ्िणः श्राणापेवे { किकख्ितकमरानापिव या शछोभा, 

श्छ 
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शरदित्र तव वीक्षा शङ्कधिणः प्राणकान्ते 
शमयतु किंर मेवांऽऽटोषमुञ्जुम्मितापम् ॥ २८ ॥ 

विकचेति 1 भें ् ार्िणः.माणकान्ते समे { सदिः साधु- 
मिर्मकषत्रैश्च उपास्यं विधुं विष्णुं चन्द्रं च इदाऽस्मिन् ठोके छम 
सन्नं मसादोन्युषं खच्छं च तन्वती ऊषती, पुनः; विकचानां 
भफुष्छनिां कमलानां पञ्चानामिव दोभाया विथ्रमस्य, विरा- 
सस्य, पत्ते विकचानां करान जलानां पञ्चानां च ऋतोभाया- 
बिश्रमस्य आर्तस्य च॒ उदतेः सीमा मर्यादा तव वीक्षा 
दिः शरदिव किर निश्चयेन उज्जुम्मिताः सर्वतः भ- 
खता आपी यिसमन् । ऋक्पूरण्पूियमत्ययः 1 पचे उञ्जुम्भी उ- 
कटः तापो येन(१ते विरदिणमित्यथैः । मेघाटोपं मेधपटलमर, 
अन्यत्र मे ममाऽघानां पातकानामाटोपं भरं डम्बरं च शमयतु 
नाशयतु । मािनीटत्तम् । उपमा शछेषावलङ्कारो ॥ २८ ॥ 

नियानेव विमूतिमम्ब दिशतो निन्योजवन्धोमैव- 
दिव्याऽपाङ्गरूवस्य बशनविधो को रुच्धवर्णो मुवि ] 

तषां या शामा तस्या यो विलासस्तवृदयस्य सीमा, सवुपास्यं (साघु 
सेवर नश्षघसेन्यञ् ) विपु ( द चन्द्र ) ्ु्रप्तचन { सु प्न 
मलश्च ) चित्तन्वती तचेक्ता दारदिव उज्जृम्मिनाप (प्रवर्तता, परश 
जलय ) मे मघारोषं ( पापाडम्बरमेव मेघाड्टोपं जलदादठम्बरे } 
दामयरिवति निजपापश्मनं श्रार्थयते । 
क २८२ दे मभ्य} शाभ्वतीं सखि ददतो 5रुधिमवन्धोस्त्वद्धिव्य- याक्षल खस्य चणनकरणे सुचि को पा चिचक्षणः स्याच्, यस्म कटा कठव मष्टा, त्रिनयनः चिवः, सदसस इनदरः, दादपने- 
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जुष्टो द्टमिरमिश्च तिखभिः प्रायः सदसरैण वा 
देषि द्ादशभिश्च दैवत्तगणो यसमै चिरं तिष्ठते .॥ २९॥ 

निसमिति \ रे देवि ! निसं शाश्वतीमेव विभूतिमैश्य द- 
दतो दातुस्तथा निव्यौजवन्धोरङृतिमघुहदो भयया दिन्याऽपा- 
दस्य घुन्दस्कयाक्षस्य खवस्य सेकस्य वणनविथौ स्तुतिकरणे 
छन्धव्णो विचक्षणः कः १ न कोपीयर्थः । ति्टभिर्ग्मिः जणे 
युक्तः व्यम्बकः) ताभिरेवाऽशभिर्जुषठो बह्ण, तथा द्वादशपिु्तः 
पण्मुखः, भायः इष्टिदसेण युक्तः वक्रः, पतादकोपि दैवतगणः 
यस्मै अपाङ्गाय चिर तिष्ठते आशर्यं प्रकाकषयितुमियर्थः; \ कदा 
$यमस्माघ निप्तेदिति पवीक्षतदति यावद् । छाषद्नुद्स्थाशरपा 
श्रीष्स्यमान् एति चतुथी । प्कादनस्थेयाख्ययोशेत्यात्मनेपदम १ 
काद रुषिक्रीडितं चप \ कान्पीलब्गपयायोदात्ताखडाः ॥२९॥। 

सत्तादक्षकटाक्षकङ्कटधरः श्रीवेङ्कटाऽधीशितुः 
भराणप्रेयि भूयसीं ममजते रोययौभिमुख्यश्चियम् 

च 

चर्च फार्विकियो निजोपरि पतनाऽभिप्रायं प्रकाशयमानश्िरमुपास्ति 
दति ब्रह्मद्विुप्वस्मभोरिखतस्प स्वदूदणिरुशस्य वणते भूलरुगकत 
मदुजः छथेकारमर स्यादिस्याद् ¦ 

2० हेवेद्धटपविप्राणग्रियतमे | व्वस्पसिद्धष्टाश्चकवचधरल्वदुपा- 
भिनो बहुकं येरि: शोयेस्य च सासुख्यरषषमोमाप्रोति, द्रः श्युम- 
यश्ञसायुक्तः, अमरोत्तमजयं ( देचेन्द्रजयम, मविचल शरेष्ठ जवे च ) 
प्रातः सम् छत्रून निचयं पराभूय सश चाकछदेने विष्यतते इतिस्वतकरा- 
क्षर्ठितनयुस्त्वदाधितः पुमरानासाद्वितमगवदाभिस्ुख्यः कामक्रोध 
दविपडरिपुपयामवपुरःखर् रोके विन्नयी भूत्वा ङरपवाग्वाणिरथिः 
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८५१ {कः व्वोपाश्चि क 

सत्कीत्यौ सहसा ऽमरोत्तमजयं प्राप्तः स चोपाश्रितो 
वाग्बाणेनै विहन्यते क्षितिभुजां निजिख नित्यं टिषः॥३०॥ 
खदिति 1 हे श्रीः, वेङ्टाधीरितुः माणप्रेयसि { तव ता 

दक्षः पसिद्धः यः कयाक्ष एव कड्टधरः कवची पुमानित्यर्थः; 1 
उरश्छदः कङ्कटक इत्यमरः 1 भूयसी कटाक्षपसषे ्ोरेभेगवतः 
पुरुपपे कषौयंस्य वीरयस्याऽऽभिसुख्यश्रियं भजते च। तया सया 
कीत्यौ परसादेन यशसा चोपाभ्मितो महितः पूजितो भवति। की- 
तिः प्रसादयकसोविस्तरे कर्दैमेपि चेति विश्वः । तथा अमरः 
श्ाग्वत उत्तमश्च जयस्तम्, अन्यत्राऽमरोत्तमेषु जयं पराप्तः सन् 
नित्यद्विषः कामादयः इत्रवश्च तातनिर्जित्य क्षितियुनां राज्ञा 
वाग्बाणैः कटोरभापणसपैः, पक्षे अवाक् नीचैः कङ्टान्तर्रमि- 
दाशरचिद्धो यथा भवति तथा वाणेः दरैरपि न विहन्यते न 
सियतदृस्यथः । शादरीवक्रीितम् । रूपक छो ॥ ३० ॥ 
यावद्भावत्कवीक्षा चरति तनु्तामिन्दिरि मन्द्रिषु 
व्यक्तं न्तं विधत्ते धनपतिविभवादुन्तरा विन्तराजिः । 

तरिशगोरस्तरगपसिडा 3 सिन्धुरा बन्धुरा 

दरे सुरगपरवृढाः न्पुरा बन्धुराऽङ्गा 

गवौरपुप्यन्त्यखवौऽम्युदयमभिमुखं राजते राजतेजः॥| ३ १॥ 
यावदिति 1 हे इन्दिरे तुतां भाणिनां मन्दिरेषु शेषु 

दातः कीर्तिश्ारी संपदधते षति ग्छेवेणाभ्परस्तुतदीरमय्दचान्तथर्ण- 
नपुखेनाद 1 

३९ हे इन्दिरे यावत् ताधकीना दीक्षा प्राणिनां गृहेषु चरति 
तावक नत्र दुःयेराऽ्थिका स्म्पद्राजते, पवं तद्रे चन्द्रघर्लास्तु- 
रद्वा, उघ्रताऽद्गाः करिणो दपोन्मदान्तमुदयं प ९ पं पुष्णन्ति, तस्य पुर्यस्य 
सु च चन्द्रसदशी कान्तिः दपतजो वा परि्फुरतीद्याह 
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यावत्कारुपर्यन्तं भाव्तवीक्ना तत्कयाक्तश्वरति परवकते तावद्ध- 
नपतेः कवेरस्य भपिभवादे श्व्यादपि उत्तरोष्ठं वित्तरानिद्र- 
व्यपङ्किः मुत्तं मैनं विघत्ते कुरुते! तथा प्ररि त्ारणामीशश्न्द्रः 
तद्रच्टुकास्तरणपरिखढा अश्वनायकाः । प्रभौ पर्द शति 
निषातनार्छाुः 1 प्रथः परिरटो ऽप इत्यपरः । बन्धुराङ्ा न- 

तोमतााः सिन्धुरा गजाः मर्वादखर्वो महांासावभ्युदयथ ते 
पुष्यन्ति 1 तथा ऽभियुखं युखोपरि साङ्घन्द्रस्य भृपस्य च 
सेजः राजते । स्गधरावृततम् । देवद्राच वर्यो शेषश्च ॥२१॥ 

धन्यः काश्चेनगति विषयस्तावकाऽऽरोकिताना- 

मताऽमुताप्यखिलजननि प्राप्य मोत्राऽधिदच्वम् 1 
सत्सन्तानभ्रभवसुमनःसेवयामोदशाली 
जेतस्थानं किमपि जति श्रीमदुचामरं च ॥ ३२ ॥ 

धन्प इति 1 दे ऽखिलजननि { त्ाघकानामवलटो कितानां 
फटक्ताणां विपयः गोचरः जगति कश्चिद्धन्यः पुण्यव।्नर 
अत्राऽुत्ेहपर्लोकयोरपि अनर गोत्रा पृथ्वी, अयत्र गाव स्वी 
जायते इतति मोजः राजा इनदर तयोरधिकृचव॑भोगकरलमयि- 
कारं च माप्य सद सन्तानः सुपुत्रः पभवः पराक्रमः सुमनः सा- 
घपरसतेपां सेवया ऽन्यतो चपकरपद्ुमपरभवपुष्पततेथनेन आमोदेन 

इर हे जगदम्ब } त्वस्कराक्षपान्नं रोके कशिस्छुषती इट 
गोक्राऽधिरूस्वं ( भृम्यधिकारित्वं ) अमुक च गो्ताधिषरव ( प~ 
धेताऽधिकृन्तकस्वमिद्धस्वमिति याचत ) भाष्य, इद साघुसन्तानो- 
स्परया पण्डितसेवया च सन्तुष्टः, परत्र च देवतसख्प्चकमध्यगस- 
न्वानङ्श्षोदितपुष्पसेवनेन सीरमशाली स्यन्, इद ऊध्वपिचल्शामर्र) 
परत्र उल्नतदेचसोमित, मनि्धचनीयं नरं पदं भजतीति श्छवेणाद । 
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हर्षेण सुगन्धेन च तच्छारी0) । ताच्छीरये शिनिः । भ्रीपच्खरी- 
युक्तम् । उच्छृ चामरं प्रकोणेके, पक्ष उचा अमरा देवाश्च य- 
स्मिन् तव् किमपि नैघस्थाय भजति सेवते । मन्दाक्रान्ताहन्तम् । 
छपालङ्कारः ॥ ३२ ॥ 

शय्योत्थायं जननि धनिनां वासमासायमिल्थं 
गत्वा गत्वा ऽप्यनुदिनमनुच्छिन्नठष्णोद्मो ऽहम् । 

हवयापाङ्गामिव भवदवष्ोषशान्ये रमे त्वां 
हयाऽपाङ्कों मधुरिपुवदीकारविचे परपदे ॥ ३३ ॥ 

दाय्येति १ दे जननि, दे मधुरिपोरषैश्धीकारविधे ! अद श~ 
य्याया उयायेति श्षस्योखायमर् । अपादाने परीप्मायामित्ति 
णमु । मातरारभ्येत्यथैः । साय र्पीदीत्यत्यासायम् । आ- 
अयीदाऽभिषिध्योरिस्यन्ययीभावः। अनुदिनं भातिदिविसं धनिनां 
श्रीमतां वां सदने गत्वा गत्वा ऽपि अच्छिन्नः असुन्मूलितः 
ठृप्णापा उद्रमो ऽङ्छुरो यस्य सोहै भवः संसार! स एव दवो 
वनाऽपरि्तस्य छोपस्य दादस्य शन््त्ये नासाय हयापां रमणी- 
योदकां गां पृथ्वीमिव ह्ाऽपाक्षां रमणीयकटाक्षां सवां भपये 
दारणं यामि 1 मन्दाक्रान्तात्रृ्तम् 1 उपमारूपकयमकान्य- 
ङाराः।\) ३२॥ । 

ददे मधुप्वंसिनो चशकरगावि्ारूपे जननि रमे ! भ्रभानादा- 
रय स्वायपयन्न् ध्यानकाना नयास भूया गर्यात्यनपास्ततृष्गा।त 

भभयभावा ऽदं संसास्दावानलदाददमनाय खादुसख्ठि भुवमिव म॒घुरकटाक्षा त्वां शरणमाश्चव इत्याद । 
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वितन्वन्त्यामिषटं विविधमचिरादीक्षितख्वै- 
भवत्यां जाग्रस्यां भगवति नरान् सेधितुमनाः 1 ̀ 

क्षरन्तीमम्धरणे कमछसुरमिस्वावुसखिलिं 
सवन्तीमुद्छङ्घ्य श्रयति सगदप्णामतिदपा ॥ ३४ ॥ 

वितन्वन््यामति । हे भगवत्यधिराव शीघमेव ईक्ितरवै$- 
एलः विविधं नानातवधम् इष्टं फरं वतन्वन्त्यां विस्तारयन्त्यां 
भवत्यां जाग्रत्यं ज(मरूकायां सत्यां नरान सेवितुं मनो यस्य 
स पुमान् अभ्यर्णे उपकण्ठाऽन्तिकाऽभ्यर्णेस्यमरः ! क्षरन्ती 
वहन्तीं कपलेःुरामि सुगन्ध्यत एव स्वादु मधुरं जरं यस्यास्तां, 
सवर्प सवन्ती निप्नमा ऽऽपोखपरः\ उछ ङ्घ्य अौतिदषा अति- 
पिपासया श्टेगक्ण्णां गनरं श्रयति सेवते स्वद्विना ऽन्यजनसे- 
वनं नदीत्यागपुरःसरमृगजरसेवनतुल्यमति निष्कपी्ः । {वि- 
सारणी वत्तम्! वाक्यायवृततिनिदु्रौना कडारः ॥,३४ ॥ 

अजीर्यदघनायाने दटगदाकरं देवि यत् 

पुराणमपि पृरपं पुनररङ्वनं पुष्यति ॥ ” , > 

६४ शेदक्तषप्विसीचस्पे, दे मगवति } कयाक्षरेदीः सथः सकल- 
ब्राड्छिताऽ्ैचितरिण्यां मवयां जागसकायां पामरनरसेवनपरमना 
जनः पद्मगन्धिखखादुखखिलां -महानदीमतिक्रम्पाऽतिचृप्णया म 
मरीचिकामाश्चयतीति निदनामुल्ेनाह 1 

३५ दे देवि } यत. मजीवेद्धनाखनं ( भवङूपातकनाशकमः, अप 
यम्रानरघुमःजन च ) उदं गदाकरं ( इढगदायुधविराजरकर, प्रवर 
सेोगा$ऽकर च ) पुरां पुरूपं ( नासयणे, सविर च ) अर्धनं ( उ~ 
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तदेतदिहं पातु नस्तव कटाक्षदिव्योप्धं 
फणीन्द्ररयजीविके भवविपन्मयादासयात् ॥ ३५ ॥ 

अजीदिति । दे देवि ! यदजीयैताग्र् अयानां नाशनं 
पष अनैत नास्ति धनं कठोरं यस्मात्तदथनमनुत्तमवत्समासः1 
अदाने यस्य ते, टदा गदा करे यस्य दृढानां गदानापाकरं ख- 
नि गदो आरात्रि विष्णोः स्यादामये चाऽऽयुषे गदे इति विद्वः । 
पुराणं पुरातनं बरृद्धमपि च पुरुषं श्रीहरिं नरं च 1 पुनः अल- 
द्कनम् अनतिक्रमणीयम्, अन्यत्राऽतीसारे ज्वरे चापि रहन 
परमोषधौमाति वेवश्राखमच्ेपि अनशनं लङ्खनदीनं यथा भवति 
त्तथा च पुष्यति पुष्टं करोति तदेतत् ह फणीन्द्रशयस्य विष्णो- 
जपविके जीगििका र्ये आतप इत्यषः । तव कटाप्षरूपं दि- 
व्यौपधं भवविपन्मयात्ससारदुःखरूपादामयद्रोगान्नः पातु र- 

क्त् । पए्यीवृत्तम् । रूपक छेपोदात्ताटङ्ाराः ॥ ३५॥ 

दुखङ्घ्यसेसतिदुरणैवकणधाराः 
संपदधूसततनर्तनसूत्रधाराः 1 

* अज्ञानकाननविदारकुटारधाराः 
पदो जयन्ति भवदीयकटाक्षधाराः ॥ ३६ ॥ 

दुखुद््येति । दे पदर ! दुरुदष्यः सङ्कयिहुमशक्यः स चासौ 

छद्धनाऽमविना$ऽद्रेण, अनशरूपलद्भनं विना $पि च › पुष्टि प्राप 
थति ते कटार दिष्यौचधं संसारविपत्तिखरूपद्धोगादस्मान 
गश्तत्त्र्याद । 

_ षदे पद्ने † दुलद्घयसंसास्दुटसलतागरनाविफाः, संपन्ननै- 
ानिस्यनारनखुत्रघाररूपाः, अहा नाऽ्रण्यचिद्ारणपरदयुधाराखरपा 
माषकाः कटटाक्षपूरा जयन्तीति कटाक्षपात्फरं रूपफमुसेनाद् । 
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सेखीतदुरणेडे भवाऽन्धिः सन कर्णारा नाविकाः पुनः सेपदेव 
वध्वो वाराङ्गनास्तासं सतते नतैने सूत्रधारः, एवम् अज्ञानरू- 
पकाननस्प विदारे छेदने इटारधाराः भबदीयकयाक्षस्य धारा 
गतयः जयन्ति सर्बोरकपण वतन्ते ! वसन्ततिरुकावृ्तम् ! रूप्- 
कालङ्कारः \ २६ १ 

स्वादुशीतरूदयारसपूणं 
सेषितं दिजवरैरमृतोत्कैः 
देवि तावककटाक्षतटाकं 
विद्वत्तापविगमाय विगाह ॥ ३७ ॥ 

‰ स्वादिति 1 दे देवि { ताककटास्नरक्षणं तयाकं सरोषर भ्रति 
विश्वस्याऽ्शेपस्य तपस्य विगमाय परिदाराय विगाहे विखोडया- 
मि 1 कथभूर्ती१ स्वादः शीतश्च यो दयारूपो रस॒ उदकं तेन 
पर्णी ततत स्वादु्षीतरोद्कपृणम् \ एवम् अगते मोक्षे उदे च 
उ्ैरण्ठितेः द्विजेषु बराह्मणेषु चपः शरेः दन्तविपाऽण्ड- 
न्प दिना इत्यमरः । तेवित्तम् आधितभियैः । स्वागतारत्तम् \ 
रूपक श्छेपावल्लरौ ॥ ३७ ॥ ॥ 

करुणया करशोदधिकन्यके 

चत्तजनेष्ववलोकमघाऽपहम् 1 

३७ दै देवि ! खादुधिदचिरदयारूपजरूपरिपूणीम्, यग्तोत्कैः 
{ सुसुश्वुि.जसोरकष्डितेच्च ) द्विजवर; { धषठिवितेः, पश्लिषर्येश्च ) से- , 

वितं ताचककराश्रूपं तटाकं निखिकतापदाम्तये ऽचगादे इति 

सपकरमुखेनाह् । 

३८ देः ऽपृचस्ागस्छते { स्वं नघ्रेषु जनेषु दयया पापनाद्षक 

मचखोक खश्, चिप्तास्यसि+ प्प कदष्ः भुन पार्जिनदुरुमम- 

२८५ 

भ 



१९२ खभ्याख्याऽचतरणे ठक््मीसखदसते 

तदेतदिह पातु नस्तव कटाक्षदिव्यौषधं 
फणीन्द्रदायजीविके भवविपन्मयादामयात् ॥ ३५ ॥ 

अजीयैपदिति । दे देवि } यदजीथताम् अघानां नाशनं 
पक्षे अजीर्यत नास्ति घनं कटोरं यस्मात्तदघनमसुत्तमवत्समासः। 
अशन यस्य तं, टदा गदा करे यस्य दानां गदानामाकरं ख- 
नि गदो श्रातरि विष्णोः स्यादामये चाऽऽयुषे गदे इति विश्वः। 
युराणे पुरातने वृद्धर्मपि च पुरुषं श्रीहरिं नरं च । पुनः अल- 

दनम् अनतिक्रमणीयम्, अम्यत्राऽतीसारे ज्वरे वापि दने 
परमौप्यीभति वैयशासमचखेषवि अनरानं रदुनदीनं यथा भर्वति 
तथा च पुष्यति पुटि करोति तदेतत् हे फणीन्द्रशयस्य पिष्णो- 
जपिविके जीपयकापतुल्ये आतापये इत्यभैः । तव कटाप्षरटपं दि- 
व्यौपधं भवविपन्मयात्तंसारदःखरूपादामयाद्रोगात्नः पातु र 

सतु । प्रथ्वीवृत्तम् 1 रूपकश्छेपोदात्तार्काराः ॥ ३५ ॥ 

दुङङ्ष्यतेसतिद्रणैवकणधाराः 
संषदधुसततनर्तनसूत्रधाराः । 

* अज्ञानकाननविदारकुठारधाराः 
परे जयन्ति भवदीयकटाक्षधाराः ॥ ३६ ॥ 

दुदर्योति 1 दे पग्र ! दुङ्घ्यः जहयितुमशषक्यः स चासौ 

छङ्कना$मावेनाऽऽदरेण, यनशाङूपलद्नं विना ऽपि च ) पुष्टि प्राप 
यति तत्ते कालरूपं दिष्पौवधं संसखारविपत्तिख्यरूपादोगादस्मानू 
र्टसव्रघ्याद । 

_ दे पद्ये । इरुद्धघसंसारवुणटसागरनाविफाः, संपन्न 
कोनिष्यनाटनखूअरधारड्पाः, अक्ञानाऽरण्यविदारणपरट्युधासस्वरूपा 
माधत्काः फटा्षपूरा जयन्तीति फटाक्षपातफठं रूपफमु सेना । 



[ 
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सेखीतदुरये मवाऽव्थिः तत्र कर्णारा नाविकाः) पुनः संषदेव 

चध्वो वाराङ्गनास्तासां सततं नने सूत्रधारः, एवम् अङ्ञानरू- 

पकाननस्प विदारे छदने कुगरधासाः भवदीयकराक्षस्य धारा 

मतयः जयन्ति सर्वोत्कर्षेण चर्ैन्ते \ वसन्ततिरुकावृततम् \ रूपु- 

कालङ्कारः ॥ ३६ ॥ 

स्ादु्ीतरुदयारसपूष 
सेवितं दिजवरैरमरतोत्कैः । 
देवि तावककटाक्षतटाकं 
विदतापविगमाय विगाहे ॥ ३७ ॥ 

स्वाष्टिति 1 हे देषि ! तावककराक्षरक्षणं तरां सरोधरे भति 
विश्वस्याऽ्ञेपस्य तापस्य विगमाय परिहाराय विगाहे विरोडया- 

मि 1 कथेभूतै स्वादुः शीतलश्च यो द्यारूपो रस उदक तेन 
पूरण तत्तु स्वादुशषीतरोदकपूणम् 1 एवम् अमृते मोक्षे उदके च 
उल्यैरस्कण्ठितेः द्विजेषु ब्राह्मणेषु च(शषरैः श्रेष्ेः। दन्तथिपाऽण्ड- 
जा द्विना इत्यमरः । सेवितम् आभितमिलययैः । स्वागतार्तपु । 
रूपकश्छपावलङ्कारौ ॥ ३७ ॥ । ~ 

करुणया करुशोद्धिकन्यके 
नतजनष्ववटोकमघाऽपहम् 1 

३७ दे देधे } सख्ादुपििरदयारूपजख्परिःपूणा्, अम्ृतोनकषः 
( खसशचि,जेणोत्कण्ठितेश्च ) दविजवरेः ( अषितः, पक्षिव्श ) से- 
चित तावककयाश्चरूपं तटाकं निखिरुतापद्यान्तये वगाहे दति 
रूपफमुखेनाद् 1 

३< दे $खतश्वामर सुते ! व्व नरेषु जनेषु दयया पापना 
भवलोकतं सद् विस्तारयति, प्य कराश्च; पुनः पापिजनवुङंमम- 

१५ 
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` वितनुषे सचछदेष पुनस्तनो- ॥ 
त्थनवलोकमधन्यदुरासदम् ॥ ३८ ॥ 

` ““ करुणयेति ! दे करुथोदधेः कन्यके ! नतजनेपु निजभक्ते- 
ष्विति यावत्" \ अघषपन्ति ते पापनाशकं यम् अवरो 
कटाक्ष करुणया कवरुकृपयव सङ्देकवार् ववतदुष विक्लास्यसि 

स एव् पुनः अधन्यानां पापिनां दुरासदं दुष्यापं नयो न भ- 
वतीत्यनवः पुराण पुरुपो विष्णुस्तस्य रोकं वैकुण्ठ ब्रह्मपदं वा 
तनोति विस्तारयति । दुरुविरम्विते त्तम् । बिरोषाऽऽभा- 
सारद्ारः ॥ २८ ॥ ` ५ ~ 

देवि कटाक्षखवस्तव रिक्ते ९ 
संपदमाधिपदेपि निधत्ते । = = 
सिन्धुकुमारि तथाप्यतमस्के : ध 
सिध्यति तत्र समाधिरठपते ॥ २९ ॥ 

देवीति । हे देवि ! तव काक्षल्वः रिक्ते दद्धि इति या- 

नवस्व पुराणपुरखुपस्य खोक ( वेकुःण्ठं ) विस्तारयतीति अवखोको 
$ऽप्यनवलोकं तनोतीति विसेधाऽऽमासमुलेन कराष्घसय वेयुःण्डप्रा- 
पफत्वम्ाह 1 

३९. अथ दे खिन्धुकन्ये देवि] तव कटाक्षः मनेव्यथा$ऽस्पदे ऽपि 
दाने जनै सम्पत्ति निघच्चे, तथाघ्यददे तमोगणद्यन्ये तस्मिन् जे समा- 
चिः स्तिष्यसीति त्वया सम्पदि समर्विताथामपि यः व्वत्कराक्षचीक्चिव 
पुमान् फिमनया विपवसखम्पदेति ततः परद्मुखो दीतसागो सुमुश्युः 

` सन्. त्थरसेवापर प्वाऽवतिष्ठते तस्य पुंसः समाये; ( योगस्य ) ठाम 
ऽप्यस्मादैव पूेपातितात्कटाक्षाद् मवतीति माधिषव्दात् पृं सम~ 
पद्ानघान सम्राष्यदाद्दः सिध्यतीति शब्दवाचन्यण प्रतिपा्टयन् 
छटाद्वस्य मागाऽपयगदू दत्वं पफययति | ५ 
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घद् 1 आधिपदे मनोव्यथाश्याने यद्यपि सेपदं सम्पक्तिं निधत्ते 
तथापि अतम्के तमेगुणरदिति राजसे इति यायत् । अत धएव 
अवृकते पुनः पुन; सरस्पदं कामयमाने तत्राऽऽधिपदे पुरषे समाधिः 

सेध्यति । आपिषदे सम्पदे ददाति वेत्सपाधिपदं सिध्यति । 
सम्पदं संपत्ति सम् इत्याकारकं उपसमेपदं च । अत्र सम्पद- 
सम्बन्धं ओषश्छेपिकसम्बन्पेनाऽऽदौ विविक्षतः । राजसववेन स~ 
भाशच्छाऽभावेपि तत्सिद्धिभवत्येेति एेरिकाऽऽयुष्पिकोभयफ- 
ठसम्पादकरतय त्वत्कदाक्षस्य सहनसिद्धमिति भावः । दोधकं वृ 
त्तम् । विमावनासमानालङारौ ।॥ ३९ ॥ 

प्रागेव स्यात् प्राथिताभ्थस्व सिद्धिः 
पश्चाद्म्ब त्वत्कटाक्षोपलमस्भः 1 
दषटन्ते नस्तत्र ते वुष्टिपातात् 
भ्रागम्भोधि रङ्घयन् पावमानिः ॥ ४० ॥ 

भागवति \ दे अम्ब् \ प्राधितस्याऽथस्य प्रयोजनस्य सिद्धिः 
भिव कयक्षोपलस्भात् परमेव स्यात् भवति, पश्वादनन्तरं स्वत्क- 
टाक्षोपरम्भो अुभवो भवत्ति । उपटम्भस्त्वतभवे इत्यमरः † 
सथा दि, ते तवे दृष्टिपातात् प्रागेव अभ्मोधि धतयोजनविस्तीरफ 
समुद्रं ल्य पार गच्छन् पवयानस्पाऽपत्यं पावमानिमीरतिः 
सथुद्रल्खनं विकीधुदुमानिति यावत् । नो ऽस्माकं दृष्टान्तः 1 

४० हे अम्ब लोके कायकारणयोः पीवौपर्मनियमे ऽपि निभिन्तं-~ 
भूतत्वत्वदाक्चषपावात्त पू्ैमरेचाऽगीरि्नाऽवस्तिस्ततस्त्यत्कदाश्तषात- 

स 
हति सीतादशेनाच भाग्वुस्तरं मह्यदशि कीषचन्ते हनूमन्तं द्टान्तेन्ु 
पन्यस्य द्रढय. कटाक्षे ोकोत्तरे महारस प्रकटयति ! & 



॥ 
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अर्भसिद्धौ निदशनमिति भावः। अल श्रीदेव्याः कटाक्षपतनरू 
पकारणात् पागेव कार्योत्पक्तिवशन।दत्यन्ताऽतिकयोक्तिरल्डा- 
२ शाखिनीवृक्तम् }\ ४० ॥ 

वक्षोरक्षे शङ्खणः स्थूररकषे 
तत्तादृक्षे जाग्रति स्वत्कटाक्षे । 
सूनश्रीभिः सान्द्रगन्धे परोक्ष 
कुयौदास्थामर्पघीः कल्पदृक्षे ॥ ४५ ॥ 

यक्ष इति । दे शाद्धिणो भगवतः वक्त उरः रक्षति तत्स- 
भ्युद्धौ ! स चाऽतो तादृक्षः सिद्धश्च तस्मिन् स्थूलल्त, स्युषैदा- 
न्यस्थूखलक्षदानशौण्डा वद्ुमदे इत्यमरः । त्वत्कयाक्षे त्वदपाङ्े 
जाग्रति जागरूके सति । सून श्रीभिः सान्द्रगन्धे निविदाऽऽमोदे 
अक्ष्णः परं परोक्ष, मत्तिपरसमनुभ्यो ऽ्ण इति समासान्तवि- 
धानसामच्यौदन्ययीभावः । परोक्षे लिडिति निपातनाद् प्रस्यौ- 
कारादेकश्च 1 परोक्षपस्पाऽस्तीत्यौआदयवि परोश्ठः ! तस्मिन् 
परोक्ष कर्पटक्षे अरपधीरज्जनः आस्थामाजां ङयीन्न स॒धीरि- 
स्यथः । कुत १ इति चेत् स परोक्षोपि घुष्टु उनग्रीभिन्यूसम्पद्धि- 
रपि सान्द्रः गन्धो गर्यो यस्य सः ततः । गन्धो मन्धक- आमोदे 
चे सम्बन्धगवैयोरिति विवः । श्राछिनीटचम्र । काव्यलिद्ध- 
मर्द्वारः ॥ ४१९॥ 

~ ४९ द दरर्रोरथिके 1 अतिप्रसिद्धे दानशौण्ड त्वत्कराक्षे ऽभी- 
र्ितवितरुणाय जागरूके सति सूनधीमिः ( स्वल्पटक्मीमिः पुष्प. 
दोमाभिश्च ) सान्द्रगन्धे ( प्रचुरे, यदु रभे 0 ८ खुरगच, यदुलारश्ये च ) गप्रघ्यक्षि क- 
स्त मन्दयुरवारदर कुःषादिति ्छेयेण कल्पटश्ताऽयिकपरदा- 
चरथं कटयाश्वष्य ोधयति । # 
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रचयति त्व वीक्षा नूनमत्ते ऽपि रक्षा 
द्रितचरितभेदी देशिको मन्तवादी । 

तदिह गङितमेहे द्रागयं पमगेहे" 

विषयरुचिपिदाचीविकरियाभिव्धमोचि ॥ ४२ ॥ 

रचयतीति \ हे पद्मे ! हे गलितः गतः मोदो यस्यास्त- 
स्सम्बुदधौ ! इय ऽस्मिन् रोके दुरितस्य पापाऽऽचारस्य भेदी ना- 
शकः तथा मन्तरवादी मनुवक्ता देशिकः गुरते ऽपि रपां र 
क्षणं यद्यस्पाद्रचयति करोति मुने तत्तस्माद्विपयरुचिरेव पिशाची 
तस्या विक्रियापिरपदरैः करैमिः अयं अ्गननः व्यमोचि मो- 
चित इति भूताऽथैलकरेण रक्षाकरणपूैमेव विकारमोचनं - 
च्यते \ माछिनीवृत्तं रूपकं च ॥ ४२ ॥ 

जगदम्ब तवाऽपाज्घे 

जसख्जातदारः भरकृष्टमधुकालः । 

४२ हे निमेहि, फकमरसदने ! रवद्धीक्चारूकेण बुष्छतचरित्रनादकेन 
मान्िकेण गुरुणा रक्षितो ऽज्ञो ऽपि अन्तुः सद्यो विवयाऽजुरागरूपपि- 
श्ाचोचाधाभिरण्टय मोचित इति स्वर्कराक्लस्य सेरारयजननद्ासा त~ 
स्वा$चवोघप्रदस्वद्भिलयाद् । 

७३ दे जगन्मातः कमले  तवाऽपाद्धः (कटराक्च पच ) अपाङ्धः 
( छामः) जकजातश्चरः ( रकुडयोरेकथाजाख्यसमूहनातकः, कमलवा- 
णश्च) प्ररुष्मसुकारः ( वश्षीकृतमधुरिपुः, वसन्तकाखसद्दितथ्य ) 
परमयं सवेमह्गायाः भोयो इनेन धवेन द्वेन निजबेस्णिा $ऽ्ति 



1 

११६ सव्याख्याऽ्चतरणे टष्मीसदखे 

असिद्धौ निदरनमिति भावः । अल श्रदेव्याः कटाक्षपतनरू 

पकारणात् भागेव कारयोत्प्तिवभेन।दत्यन्ताऽतिशयोक्तिरड्ा- 

२; । श्रालिनीवृत्तम् ॥ ४० ॥ 

वक्षोरक्षे शाङ्खिणः स्थुख्रक्षे 
तत्तादक्षे जाग्रति स्वत्कटाक्े । 
सूनश्रीभिः सान्द्रगन्धे परोक्षे 
कुयोदास्थामस्पधीः कल्पदृकषे ॥ १ ॥ 

वक्ष इति ) दे क्षाद्धिणो भगवतः वक्ष उरः रक्षति तत्स- 
म्बुद्धो!स चाऽपतो तारक्षः भसिद्धश्च तस्मिन् स्थूलरे, स्युदा- 

न्यस्पूटलक्नदानशौण्डा वहुमरदे इत्यभरः 1 सत्कयक्षे त्वद्पाङग 
जाग्रति जागरूके सति 1 सूनश्रीभिः सान्द्रगन्ध निविडाऽऽमोदे 

अक्ष्णः परं परोक्त, परतिपरसमनुभ्यो शशष्ण इति समासान्तवि- 
धानसामथ्यौदन्ययाभावः ! परोक्षे छिदिति निपातनाद् परस्यौ- 
कारदिशचश्च । परोक्षमस्याऽस्तीत्यशेभाचचि परोक्ष; । तस्मिन् 
परोक्ते फरपटस्े अल्पधीरह्जनः आस्थामाशां ङयीन् सुधीरि- 
स्यथः । कुत १ इति चेत् स परोक्षोपि दृष्ठ उनभीभिन्यूमैसम्पद्धि- 
रपि सान्द्रः गन्धो गर्वो यस्य सः ततः । गन्धो गन्धक आभो 
छेके सम्बन्धगवयोरिति विश्वः । शालिनीहत्तम् । काव्यलिङ्ध- 
मल्डारः ॥ ४१॥ 

. ४१ दे दरेररोरक्षिष्े ! मतिप्रसिद्धेः दानरौण्डे त्वत्कयाक्षे 
ए्खिताबेतरणाय जागरूके सति सूनश्चीमिः ( स्ल्पलक्ष्मसि 
दोमाभिश्च ) खनन्द्रगन्धे ( प्रचुरुगर्ये, वहुसौरभ्ये च ) 
स्पश मन्दबुद्धरवाऽष्यरं कत्यौदिति च्छवेण 

तुस्व केटाक्षप्य वोाधयति। 



कटाश्स्तवकः ५1 १२७ 

रचयति तव वीक्षा नूनमक्े ऽपि पप 

दरितचरितभेदी देशिको मन्तवादी 1 

तदिह् गङ्ितमेोहे द्रागयं पयगेहि! 

विषयूचिप्लाचीविक्रियाभिन्यमोचि ॥ ४३1 

रचयतीति 1 दे पद्मगेहे ! हे गलितः गतः मोरी यस्यास्त- 
स्सम्बुद्धौ ! इद्ाऽस्मिच छोके दुरितस्य पपाऽऽचारस्य भेदी ना- 
शाकः तथां मन्वादौ मलुक्ता देशिकः यरे ऽपि रां र~ 
क्षणं ययस्मराद्रचयति करोति नूनं तचस्पाद्विपयरुचिरेव पिशाची 
तस्या विक्रियाभिस्द्रमैः कवैमिः अयं अज्ञननः व्यमोचि मो- 
चित इति भूताऽथेलकरेण रक्षाकरणपूषैमेव विकारमोचनं धरू- 
च्यते \ मालिनीवृत्तं रूपकं च ॥ ५२ ॥ 

जगदम्ब तव्राऽपाङ्गो + 
जलजातशरः पद्टमधुकारः | 

~ 

¢ ४ 

७२ द निमेदि कमटसदने|तवदवकासूपेण ~ [किष श ॥ नाश्फेन साग्निके गुदा रसतो पि जनुः सदो 1 
दाचवाघानिरादय मोचित शति सत्वदक्षय वैरा चुसगरूपपि- 
रयाऽघयोध्यपदस्वमिलाह् ! रग्यजननद्वाग त. 

४३ दे जगन्मातः कमरे “ कमल [ तेव] दः ( मः) जजातशरः { छवि (कयाक्ष पव ) अपादः 
गच्च) प्रमपुालः वकी मधु मूठनापका, कमखचवा- पस्मयं सवगङ्दायाः गोषौ इनेन क वन्तखालस्षदितश्च ) 

च शिवेन निज्वैर्णां ५ 



४. 

११६ सभ्याद्याऽ्चतरणे लक्ष्मीसद्टसे 

अथेसिद्धौ दे कथय कथ वा 
गव यसो समैमङ्गलेनातिम् | ४३ ॥`" | 

_ .दम्बेति । हे जगदम्ब, कमले ! तवाऽपाद्धः कटको 
एव । कटाक्षपक् इरयोः सावण्यांव् जलजे जडसमूरे 

~ ९ ईव भेदकः ज।ख्यदारी । यद्रा जडमवरं जाते जन्म शृणाति 
दन्ति सः पचाद्यच् । कामपक्षे जलज।ते कमर शरो यस्य । 
जाते जात्योघजन्मस्विति विश्वः । प्रकटः आकृष्टः मधुकालः 
मधुसूदनः येन, पक्षे सहायार्थमाङृष्टः वसन्तकाटश्च येन इति 
सति सरवैमद्लखाया अपणौया इनेन पत्या आनि माति कथं 
कयोतीति विरोधे सर्वकरयाणेन युक्तं करोतीति परिहारः 1 
गीतिरैत्तम । विरोधामासश्ेपालङ्कारौ ॥ ५२ ॥ 
 तिष्ठन्त्व्टमएव मूसुतशनिप्र्ठाख दुष्टा ग्रहा 
भाठे कामपि छेखिखीतु जगतः सष्टापि "कष्टं दद्याम् ¦ 
५ कि प १२१ 

ते किं कुधुरपाङ्गतो मयि सच्देवि त्वया गीते 
नीहारो न करस्थमम्बरमणेर्छीखाऽम्बुजं बाधते ॥४४॥ 

तिषठन्त्िति । भूषतो मद्रः शनिथेत्युभो मष्टा भ्रे्ठा येषु 
ते दृष्टा ग्रहा र्याद्यः अएटमस्याने एव सन्तु, द्रादशाऽए्मजन्म- 

क्चन्धं कथं कतीति कामस्य दविवाऽऽतिकारित्वमसरमञ्जखमिति वि- 
रोधमुपद् दयाऽपाद्धस्य निखिखकल्याणकारित्वं योध्यति 1 

"४० दे देवि 1 मौममन्दादयः क्रूरप्रदा सनिे ऽएमस्याने प्व 
तिष्ठन्तु, विधिरपि लखाटे ऽनिवौच्यां कर्छामचस्यां पुनः पुनरसित 
नाम, पर्तया मयि पकवारं दा ऽ द्भीरृते सतिते मम किः हुयरिति 
४ हिमं सुयेफर्गतं छीलाकमरु न किल 
अ तन साधयन् कटाक्षस्य निसलाऽनिष्टाऽपहारफत्वं 

४ 



% कदाक्चस्तवकः ५॥ ~: १९९. 

स्थः शनिरङ्मरको शरुः कुन्ति प्राणपन्देह देशत्याग धनक्षयम्! 
इत्यिधानात्ः । तथा भाङे भाखस्थरे जगतः स्ोरपादको 
ब्रह्मापि कामपि दुष्टं दुःखदायिनी दशं रेखिसी । यङ्लुकि . . 

` खोद 1 परततु दे देवि ! चया सषदेकूवारम अपाद्धतः कटाक्षेण 
मय्यद्गीकृते सति ते ग्रहाः किं कयैः । अकिचिचकरा इति या- 
चत् । त्तथा हिं नीरे हिमाऽतिशयः इतरफमर्वा्धनसमर्थो ऽपि 
अम्बरमरणेः खे करस्थं हस्ताधिते वा लीखाञम्बुजं क्रीडाकयकलं 
न वाधते \ हेमन्तो हि कमलानि वाधते इति प्रसिद्धप । बादल 
विक्रडतम् । ृ षन्तारुङ्कारः ॥ ६४१ 

विजयाऽपजयौ रमे भवेतां 

स्वदपाङ्गाऽन्वयतदहिपधयाभ्याम् 1 
अजयत्तव वीक्षया हनमा- 
नधिरद्कं विकटाक्षराक्षसोघस् ॥ ४५ ॥ 

चिजयेति \ हे रमे खदीयाऽपाङ्गस्याऽन्वयतद्विपथैवाभ्या- 
मन्ययय्यतिरेकाभ्यां पिजयश्चाऽपजयय तौ भवेतां स्यातां, 
यतस्तव दीक्षया दनूमानीषलङ्क कङ्कायां पिकयानि मयङ्कराषा 
श्रक्षपेण यस्य विमत्त; कटाक्षो यस्मात्तं राक्षस्रानापोध समृह्- 
सजयवं जितवान् \ ओपच्छन्दसिकं वचम् \! अर्थान्तरन्यासाख~ 
कारः ४५५५१ 

दस्मे] छद्ायां स्वया यीक्ितो हनुमान् चिकथाक्षं ( कुस्नेन्नं 
स्वकयाश्चाऽनास्पद्ः च) साश्चस्सखद्धुं यदजयत नवस्त्वर्कटाक्षसम्चन्ध- 
सद्मावाभयामव विजयपराजयो मचत इत्ति निश्चिद्धुम द्रल्याद् { ˆ 



११६ सव्याख्याऽचत्तरणे कक्मीसदसे 

अथेसिद्धौ 1 कथय कथ वा 
मतत स्खनसिम ॥ ४३]. =, 

_ .दम्वेति 1 हे जगदम्ब) कमले ! तवाऽपाङ्गः कक्षौ 
` एव् । कटाक्षपन् उख्योः सावण्यांव जलजाते नडसमूदे 
_ ९ व भेदकः ज।ख्यदारी \ यद्रा जडमवरं जाते ज्म शृणाति 

न्ति सः पचायच् । कामपृक्षे जर्जातं कपर एरो यस्य । 

जाते जात्योघनन्मस्विति विश्वः । कृष्टः आकृष्टः मधुकाखः 
मधुशूदनः येन, पक्षे सहाया्थमाढृष्टः वसन्तकालश्च येन इति 
सति स्मद्भलाया अपणीया इनेन पत्या आश्नि मारि कथं 
करोतीति विधे सर्मकस्याणेन युक्तं करोतीति परिदारः। 
मीतिरत्तम् । विरोधामासशेषपारङ्कारो ॥ ५३ ॥ 

` तिष्ठन्तव्टमणएवर मूसुतशनिग्र्ठाश्च दुष्टा ग्रहा 
भाङे कामपि ठेरिस्वीतु जगतः सष्टापि कां दशाम् 
ते किं कुयुरपाङ्गतो मयि सचछदेवि त्वया इद्गीछते 
नीहारो न करस्थमम्बरमणेर्टीखाऽम्बुजं वाधते ॥४४॥ 

तिष्टन्त्विति । भूतो मद्रखः दनिधेत्युभो मठाः श्रेष्ठा येषु 
ते दुष्टा ग्रह्य रव्यादयः अष्मस्थाने एव सन्तु, द्रादशाऽष्रमजन्प- 

श्षेवन्धं कथं करोतीति कामस्य शिवाऽऽत्तिकारित्वमसमञ्जसमिति वि- 
रोधमुपददयाऽपाद्धस्य निखिटकस्याणकारित्वे योध्यति ॥ 
„ “द देवि मोममन्दादयः कूरम्रहा अनिष्टे $एमस्यने एवं 
तिष्ठन्तु, विधिरपि लकारे ऽनिचौच्यां इच्चू(मवस्यां पुनः पुनर्सतु 
माभ, परत्वया मयि पष्फवारे ददा ऽ ङीरते सतिते मम किटर्युरिति 
सामान्यफमखनादारमयि हिमं सूयकरगतं रीलाकमले न पिल 
धाने इति 'दषटन्तेन साघयन् कटाद्स्य नििल।ऽनि्टा$ त्वं 
प्रकटीकरोति । + &॥ 



कटाक्तस्तयकः ५1 -- ११९ 

स्थः कनिरह्मरको सुरः । कुर्रन्ति भाणसन्देहं दे रत्या घनप्तयप 
इत्यिधानाच ! तथा भारे भारस्य जगतत; सष्टोसादषो 
अद्यापि कापपि दुं दुःखदायिनी दशां रेकीपतु 1 यङ्छुकि . 

` छोट । परं हु द देवि ! वया सषदेकवारम् अपाङ्गः कटाक्षेण 
मथ्यदरीढेते सति ते ग्रहाः कि इयः । अकिशित्कसय इति या- 

वत् \ तथा हि नीयसे दिमाऽतिशयः इतरकमटवाधनसमर्थ ऽपि 
अम्बरमरणेः खेः करस्थं दस्ताथिते वा डीखाऽम्बुजं कीडाकम्लं 
स वाधते! हेमन्तो हि कयलानि बाधते इति पसिद्धप्र । शार 
पिक्रीरडतम् । चएन्तालङ्कारः ॥ ४ ॥ 

विजयाऽपजयो रमे भवेतां 
त्वदपाङ्गाऽन्वयतद्िषधेयाम्याम् । 
अजयत्तव वीक्षया हनमा- 

नधिलङं विकटाक्षराक्षसघम् ॥ ४५॥ 

विजयेति \ हे रमे उदी याऽपाङ्गस्याऽन्वयतद्रिपथैयाभ्या- 
मन्वयग्यतिरेकाभ्यां लिजयश्चाऽपनयश्च तौ भवेतां स्याता, 
यतस्तव वीक्षा दनूमानपषख्डकुं लङ्कायां विकटानि भयङ्करागण 
अक्मरिण यस्य विमत; कटास्नो यस्मात्तं राप्तसानामोधे समृर- 
मजयव लितवान् \ ओपच्छन्द्पिकं वृतम् । अर्थान्तरन्यासाछ- 
कारः \\ ५५. ॥ 

हे र्मे! खदु स्वया वीद्ितो चनूमान् चिकटाक्षं ( कस्तेन 
स्वत्कराक्षाष्नास्पदं च) राश्चसखद्ः यदजयत नतस्त्वस्कसाश्चसम्बन्ध- 
तद्मावाभ्यात्तच विज्ञयपयजयों भवत इति निश्चिुम रद्याह् 



१२२ व्यास्थाऽचवतरणे ठषमीस्षएक्े 

अतिषोप्णमधी्ितुनै पते _ 
= 

भवदीक्षाविषयं मरवेष्टमीष्टे 1“ ` 

स्वदपाङ्गलुधाऽपरितस्तुपारी- 
भवदग्निैनुमानिह् प्रमाणम् ॥ ४६॥. 

भरतियति \ दे पचे {“लदीक्षाविपयं खदूदृष्टिगोचरं नरं. 
अति अधीरितुशङेश्वरस्य) प्रातथा(९) कोथ एषोप्णमातपः 1 
मिवा रुदष्ुधौ सियामित्यमरः । वेष्ट नष्टे न समर्थं भवति । 

इहाऽरिमन्नथ त्वदपाद्छुधया आद्रितः ठपारीभवन् शीतली भवन्न- 
ग्निः पुच्छष्यो ऽग्नर्यस्य स हनूमान ममाणे दृष्टान्तः । तुषारः शी- 
तकः शीत इयमरः \ ओपच्छन्दसिकं वृत्तम् । अथौन्तरन्यासः।॥४द]। 

कटाक्षपरस्युते तव भिपति कंसारिदायिते 

तमः शाम्ययन्तशतमपि च सू्यीकरनतः 1 

४६ हे पद्य 1 अधीश्वरस्य महाराजस्य को परूपसष्यां व्वत्कसा- 
श्वमोचरः नरं न बाधितुं शक्तोतीलयत्र खड्ु(ऽधीश्वरस्य कोपपान्नमपि 
स्वत्कय्ठः४्तपसदतः ोतसीमवद्ःाःऽनखो नृप्र सानित्ति 
दन् ्वत्कटाक्षविषयो नरी राजकेोपतापभाजनं न भवतीत्याह । 

४७ हे कौसरिपुभ्रिये } तावककटाक्चरूपप्रभाताऽऽविभीवे . सति 
खुशणां खयेस्य च सम्बन्धादवन्तरमपि यक्तानरूपं तिमिरं विन 
दयति, पवं दोषाणां दोपायश्चोदयः स्तो विरमति, 
सनानां ( यामानां, कमटखवन 
सोफे मया मासनं तेजसा ऽस्याः 

द [§ सारभूतानां 
नं च) धिय उत्पचचन्ते, स्वग- 
चम, अकरा भ्रकाश्चश्च भवितेति 

॥ 
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स्वयं दोषोन्मेषो विरमति पुनः सारसवन- 

श्रियः सम्पद्यन्ते दिवि च भविता सासनमपि 1४७] 

` कटाक्षेति \ हे कंसरर्दपयिते ! तव कटाक्षस्य मत्युपे भयात 
मि्पात पादुर्भवति सति शरी णां सूर्यस्य चाऽऽकरनतः समन्वया- 
द्न्तमैते हृर्स्यमाकाभागं च -तमो ऽन्तानमन्धकार्च शाम्यति 

, नाशमेति, तथा दोपाणां रत्रेथोन्मेपो ऽद्रः स्वयं विरमति, पुनः 
सारं ददं यथा भवति तथा सवनभियः यज्संपदः पक्षे सारसव्- 

नानां च शियः भ्रोभाः सेपयन्ते । दिवि स्वगे गगने च भा- 
सने कान्तियुक्तमापने प्रकारा भविता भविप्यति । त्रिखरि- 
भरतम् । दपक छेपावर्डारो ॥ ४७ ॥ 

सुरभिस्तनुते तवाऽबलोकः “` " 
सुमनः संपदमम्व भृमिजानाम् । 
अविप्वेतां विधाय पुष्णा- 
लपि चामोद्मदीप्तिकाननानाम् ॥ ४८ ॥ 

पुरभिसतत। हे अम्ब { तवाऽवरोकः कटाक्षः छुरभिः कान्तः 

श्ुयनू स्वस्कराश्षपावगोषखर्स्य खर्लङ्कलाम,स्ततो $क्षाननिद्रखिदो- 

पश्चान्ती, मदयायागबहचि,रन्ते व्वाश्युश्र तेजसा ऽवस्थितिरिष्येतच्छद 
स्तिध्यतीख्याद । 

४८ दे श्रम्य ! जन्डखस्वव कटाक्ष पव चस्न्तमासः गष्टीति- 
श्ाननानां (नित्तेजस्कमुसखानामः, अर्तोमवनानां च) भूमिजाना (मान- 
शानां षतां च) इुमनःसस्पदम ( देवसम्पचि पुष्पसब्धदिः च) 

तयते, तथा तेषाम् जचिपलधवतां (विपद्धेण्न्यत्व, पह्टवसादिष्य च) 
चिघाय सामोदं { सन्तोषं, सौगन्ध्यं ष्ठ ) पुष्णातीति दखेपेण कटाक 
चक्तन्तङपत्वमासेोपयनर् उक्तफएख्कादश्व चोधयति ॥ 

१६ ॥ ध 
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इरिखस्य सखि सदचार्सिण ! मदनं दशः लेशं देयाः देदि, महो- 

दाराया वहूतरद्त्या इदे याच्यमान दग्लशदानं कियदर्गिचित्क- 

रमिः ) तथापि मम तु षुमदानिष विभवः उत्कर्षैः । अत्र ट- 
छ्ान्तः जनर्यतते मेषःद्रौ वा चयो बा दधित्राः । सैख्पया ऽन्यया- 
ऽऽपन्नादृराऽधिकसतख्या; सैख्येये इते वहुर्मीदिः । ततो 
वहु्रीहौ सैरण्येय इति दच्. \ तान्. कणान् यद्यपि न गणयति 

तथापि ते शुक्तौ पतिताः सन्तः मौक्तिकानां भावः मौक्तिकता 
तपा युक्तारूपेगेत्पथः । पारिणातिं पारणामं भपयन्ते भाप्युवन्ति 1 
शशिखरिणीशत्तम् । दृष्टान्ताटंकारः ॥ ५१ ॥ 

. विङेशयकुरेशमुधरपतिभ्रिये तदया- 

तरङ्मघभङ्गदं धृतवतश्चिरं दुदयते 1 
विकस्वरपिकस्वरव्यतिकरस्फरनिष्कुटं 
नटदुवतिनूपुरकणितसुन्दरं मन्दिरम् ॥ ५२ ॥ 

विदेशयेति 1 दे विलसेशयानां सर्पाणां ङुखेदाः तत्तहकश्वा- 
सौ भृधरश्च शपाद्विरियर्थः । तस्य पतयुहरेः भिये इट ! अघस्य पा- 
तकस्य भङ्गदं नादकं तवे द्यारूपं तरङ्गं रहर धृतवतो घा्मा- 

णस्य) नरस्य्यथै : । मन्द्र गहं विकस्राणां विक्नशीलानां 
पिकानां कोकिलानां स्वराणां व्यतिकरेण मृरनया स्फुरन्तः णो- 
भायमानाः() निष्कृटा शदारामा यस्मिन् । श्दारामास्तु निष्कुट 

५२ दहे शपाऽव्वलपतिदयिते ! पापमञ्जकं ताघकद्यावरङ्खं ध स्तवो, नरस्य मन्द्र विकाखिकोकिलालापसंसमपिराजदृशदा- राम, तथा छलत्तसणीमञ्जीरदिञितमञ्चुटं च मचतीति महास स्पस्पा्िर्त्वरकयाक्षगोचरस्य भवतीद्याद् 1 
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इत्यमरः । पुनः नटन्तीना॑वृत्यन्तीनां युवतीनां तरूणवेश्यानां 
नुपुराणां मञीराणां कषणितेन शब्दतेन सन्दर रमणीयं चिरं 
बहुकारं दृयते ऽवरोकपते \ पृथ्वी । देददाचवरुदप्यौ ५५२१ 

नारायणप्रणयिनि त्वमपाङ्गदुग्ध- 

धारामिराभिरमभिषिच्च दयाऽम्बुधे माम् । 
स्मेराऽनवयनिरुषाख्यसुखं यतो मे 
स्थाराञ्यभाग्यसपि सेत्स्यति साश्चतं त} ५३ ॥ . 

नारायणेति 1 हे दयाम्बुधे, हे नारायणस्य भरणयिनि { अः 
भिरपश्गदृगधवारामिमौमभिपिश्च, ततः स्मेरं विकसितम्, अन 
ध निर्दोषं निख्पाधिकम् इति यद् आरूयायते वेदेन तत्सु धमै 
द्राश्वतं नित्यं स्वाराज्यभाम्यं ब्रह्महुलमपि सेत्स्यति मष्टाभि- 
पेकेकनिय हि स्वाराज्य भविष्यतीत्यथ; 1 वसन्ततिटका- 
शरत्तप् } रूपकारद्कारः ॥ ५३ ॥ 

भो भुपभूमौ भ्रम भीमपाय- 

भूमेति मे मूध्नि सिपि त्रिधातुः । 
१ 

५३ दे दयाम्बुधे, नारायपनिये { आासित्लावफकटाक्ष्षीस्थारानिः 
क्षपय,+येन मे चिकस्वराऽनिन्याऽनि्चनी यद्यं छाश्वतं स्व्दयकखा- 
श्रास्यमोगसागधेयं सेरस्यतीत्याद ! 

५४ दे प्च 1 रघ कटाक्लः "मो मीमपापयहुल | 'भूपमूमो श्रमे+ति 
पवर्नघरितां मद्धारुकिखितां वैघस्ती छि परिग्ज्यास्पवगम मो. 
ष्मद् करोतीति लोके चपाश्युसरणादिदुःं सम्पदातेन विनाद्य 

1४ 
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पवभमैगमी परिमृज्य पे 
करोटपाङ्गो हापवगेगमौम् ॥ ५४ ॥ 

भो इति भोः भीमपापानां भूमा वाहय यस्मिन् ष त्वं भूप- 
भूमौ राजाऽद्रगे ध्रम् पैट इसाकारिकां मे मूथि सङ्गतां विधुः 
चिपिं पवर्मगभौ पवर्ग सम्बान्ि "प,मःम' इति वरणवयसद्ीणा।मपि 
त्वदपाद्धो हि तत्कटाक्ष एव अपवर्गगमी पवगगरमौ न भवति 
ताँ मोक्षयुक्तां करोति नाऽन्यः । सेषारिणो मोचयतु सदपाङ्ग 
एत्र समर्थं इति भावः । तथा हि-अपाङ्गः यस्य पवगेस्याऽङ्गानि 
"अवयवाः 'पफाऽऽद्यः ते न सन्ति यर््मिस्ताददाः भूपभूमाविल्या- 
दिलिपौ पतितः पवघुरादयति ततथाऽव शिष्ट र इति स चाऽग्रिव- 

रस्वभरकारतया जीवाऽऽ्टाऽ्लुसरिण फल्दानाद्रा परमेश्वर उ- 
च्यते ! यश्च परमेन्वरः स एव मोक्षः । ̂ ेकारूढा मूतैयः स्युः शा- 
न्तयस्लिख एव चेति तपिनीये ब्रह्मणः अश्वाः रुणिस्थितिलयश्ष- 
क्तिमतः ब्रह्मनिप्णुिवा इत्यर्थेन रेफस्य व्रहमवाचकलताऽभ्यु- 
पगमाव  उपजातिरत्तम । कान्यटिद्धमलङ्कासे विरोधाभासश्च। 
अन्न पये 'रेफात् खं वक इव भूमौ विहरस्व पाप निष्ठेति । 
विधिलिपिमयाङ्ग एवाऽपवगमयतामनीदशी नयति › इति पाठे 
चिन्पस्ते सर्वैः पवगे आयातीति विच्छिततिविेपं विदान 
सुधियः 7 ५५ 

य त्यै देवि निरीक्षसे यदुपतेः कान्ते टा तादृशा 
` तच स्तोत्गिर श्रन्ति विदुषां ततैव चित्रा गुणा; । 

परनन स्वर्कयषो मोक्षदो मचतीति पवरगमौ छिपिमपमुज्याऽपथम- 
गभी कसोनीत्ति कटाक्षप्याऽघारेतघटनापडु तामाह । 

५५ हे यदुपतेः कान्ते,देवि ! त्वं तादश्या दयामय्या इदा यं नर- 
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, तेनैर व्यप्देशमरदैति कुरुं तस्मिन् मतिस्तिषठति 
द्र्ा-पृष्टपरः स एव न पुनधन्यं तदन्ये विदुः ॥ ५५ ॥ 

यमिति \ हे यदुपतेः कान्ते देवि ! तादृश्या दृषापूर्णया इश्ता 
थ नरेखे निरीक्षे पयसि तच्न पुपि विदुपां रीणां सोत्र 

गिरः स्तुत्तिवाण्यः चरन्ति, वित्रा अद्भुता युणा आ तत्रेव, ते- 
मैव तदीय रं व्यपदेधौ ख्यािमित, मतिरपि तस्मिन तिष्टति, 
अरेः श्तरोः पृष्ठं युद्धपलायने स एव द्रष्टा शूरो भवतीद्ययेः 
ततस्तस्मादन्यं धन्यं न विदुः । श्रादूखिक्रीडतं वृत्तम् । अत्र 
देवीकराक्नाणां एणानां च हेवहेठमद्ध।वकथनाद्धेत्वसङ्कारः ॥५९॥ , 

अपारसंसारतपाऽऽतपारति- 

व्यपायद्च्छायमपास्तदोषम् । 
छपामरन्दैः रिरिरं रमे स्व- " 

द्पाङ्गकल्पदरुमुपाश्रयामः 1 ५६ ॥ 

अपर्सतित । हे से ! कृपारूपमरन्देभकरन्दैः शितिरं शीतरम, 
एवम् अपारसंस्ार एष स्तपातपः ग्रीप्मोप्मा तेनाऽऽ्तम्टानेव्यै- 
पायदा नारदा च्छाया यस्य, तथा अपास्त नष दोषा य- 

भीकश्चसे स चिद्धरस्तुतिणाजनं भचात, तच्च चाचन्नाः; श्यायादयो शु 

खा विराजन्ते, रेने वदराः प्रसिध्यति, स एव बुद्धमान् भक्ति, 
प्व च श्रन् पराजित्य तत्पृष्ठद््वीं सप्ते, तदितरं च जगति जना 
न धन्यं मन्यन्ते इति स्वदयाद्टेर्तानि फलठानी्याह् 1 

५६हे रमे | निरधिभवतावग्रीष्मवाधाविच्छेद्दव्टये नि- . 
दषदयामफरन्दशीवले त्वदीयकयाक्षरूपं कदपवृक्षमेवाऽ्रयाम एति 
कटाष्ठप्य सेसारतापनिवततैकत्वं कययन् तद्ाधयणं प्रतिजानीते । 
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स्मास त्वदपद्रूपकसरपदरं करपदृप्तम् उपाभ्रयामः । , समीपे. 

भजामः ! उपेन्द्रवच्राटत्तम् । सूपकाठड्ारः 1 ५६ ॥ . 

आवत्करमातिंशमनं विरजातरडगं 

पदयाम्यपाङ्गमदिराऽम्ब यदाप्डुताऽङ्गः । ." 

पीताऽभ्बराकलछितदीि पदं परार्ध्य 

सुक्तादिभृपितमुपेत्यं सुदं दधाति ॥ ५७ ॥ 

भादत्कमिति । हे अखिकाम्ब ! भावत्कं भवदीयम् अ- 

पाकम् आतिथमने दुः्खक्ञामकं दृष्णाामकं चेति देतो; वि 

रजातरङबेकुण्डमाशस्थनदीतरङ्गं परयामि, यस्मिनपादङ्गनदत- 

रके आष्डुतान्पङ्गानि यस्य । स्नात इत्यथैः । पुरपः पराध्य शेषं 
्क्तादिभि; सनकादिमिरन्यत् सुक्तादरः पीताम्बरेण भग- 

बता पीतवच्वेण चाऽऽकरिता दीश्िवैस्मिन् तादसं वैङुण्ठं राञ्य- 
पदं चोपेत्य सुदं तोपं दधाति । वसन्ततिरकावृत्तम् ।. रूपक- 
ऋेषकान्यखिङ्गानि ॥ ५७ ॥ 

दरबणेमणशवसुते नमतां कुक 
रोकाऽम्ब लुम्पति कटाक्ष्षरस्त्वदीयः । 

९७ दे जगदम्ब } त्वदीयं वीडानाशाकं कयाक्षं विरजांख्यनदी- 
सण्डयुत्मेशत, यत्न कताऽवगादो नरः शेषं मुक्तादिभूषितं (मौक्तिकषा- 
गादिपोमिते, सुकैजनेखख मितं ) ाताम्यराकलितदी्ति ( पीठफौ- 
योयदिवखङतदीि, नारायणसम्पादितकान्ति च ) पदं ( रज- 
चवं, वेकुण्डलोक्ं च ) प्राप्य मोदते इति यक्तिमुक्तिप्रवव्वं कटाक्चप्य 
दोधयति । ~ 

„ ५ दे सागरे, खोकम्पव; 1 तावकः फटाक्षद्यसो सन्नाणां म- 
चछानां मण्टे विधाद्चिलिते युवे (वुरक्षरं, रजतं च ) भोश्छति, ते- 
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ते रजताऽभ्युदयिनः युनर्छछसन्ती- 
व्येतत् करोषि हदि विस्मयमस्मदीये 1 ५८ ॥ 

दुंणेपिति \ हे अगौवसुतते, दे लोकाम्ब { तदीयः कराक्ष- 
स्रः. नमतां पुसां रुचटे वर्तमानं दुर्वर्णं कुरिसितवर्णं रौप्यं च 
छम्पति । इष्य तु ऊवरगे स्याद्राखके रजतेपि चेति विश्वः त- 
तलने रजतस्य सौप्यस्पायं राजतः अभ्युदयोस्ति येष्विति सारणा 
भवन्तीति विस्पयः 1 राजतया राजपावेन चाऽभ्युदयो ऽत्ति 
येषां ते पुनः उछछसन्तीति परिदारः ! वसन्ततिरुका । विरो- 
धाभासः। "८ ॥ त 

देवि वुगतमरौ तव वीक्षा 
कारिका ददाति काञ्चनवृष्टिम् । 

तस्य जिद्धति सुकीतिंरुद््च- 
ददीरसस्यत्रिभवश्च ततः स्यात् ॥ ५९ ॥ 

देवीति 1 दे देवि { तव ीक्षारूपा कालिका मेवपद्धिः, शा- 

1 

भक्ताः पुगश्चुवि राजताऽश्युदयिनः (चृपत्योदयमाजः, रजत्तसम्चानन- , 

समरखिमाजश्च ) वन्तीति रजतचिषी भरोञ्छितायां रजतोदयमाज्ञो 
भवन्तीति विरूमयाऽभचहमिति वदन् दुभेगो $पि स्वत्कटाक्षवीक्ितः 
पुरब चपर प्राप्नातीष्याद् ( ~ 

५९. दे देवि | काका ( छृष्णवणौ ) तव वीक्षा दरिद्ररूपे मस- 
क्विति काञ्चन वरटि ददाति, तत्पाच्रस्य च तस्य ततः शोभने यशः सि- 
च्यति, प्प मुद खदिरस्य दस्य छम्बयेमापि स्यादिति चदन ष्टे- 
यण भख्दैद काका ( नीलमेघपद्धिः }) का व्यनाऽनि्ैषयनीयां 

मद्य स काति, तस्य मस्देद्यस्य खतं कीर्तिः (पङ्कः) सिध्यत्ति, 
तवश्च सग्ृद्ध्रोढ घान्यसरेपत्तिश्य स्यादिति दौ मीख्मवावदिस्व- 
सापयन् वस्या रिद छवयोद्कीतिद्बदधिवैमवदेने भत्तिपप्दयत्नि। 

१७ 
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छिका योगिनीभेदे काषण्ये गौर्यो घनावलाचिति विश्वः । दु- 
पते दद्धि एव मरौ देशे का्चनस्य खुवणैस्य काचनाऽनिवेच- 
नीयां च दिं बधैणं दिशति ! ततस्तस्य सुष्टु कीतिर्यशश्च पि- 
द्यति । चेरयपरम उदञ्चन पूजित उद्रच्छश्च धियो रसस्तस्य 

धीरस्यस्य धान्यस्य च विभवः स्यात् । स्वागताृत्तम् । रू- 
पकश्छेपौ ॥ ५९ ॥ 

वरुणारयसधैमोमकन्ये 
करुणाऽपाङ्घमधुत्रतस्तदीयः । 
मधुनाशनमेत्य इृडिमिच्छ- 

धुना कुत्र स सङ्गतीर्विधत्ताम् ॥ ६० ॥ 

वरूगेति । हे वरुणाल्यसा्धभौमस्य दुग्धोदधेः कन्ये ¡ 
त्वदौयः करुणाऽपाद्भरूपो मधुव्रतः ज्ञ; मघुना अशनं जीविकां 
मघुनामाऽसुरनाशने च भगवन्तम् एत्य पराप्य दद्धिम् इच्छन् 
स सधुवरतः अधुना कुज सङकतीरिषतता करोतु । %सिद्धमननं परि- 
स्यञ्य भिक्षामटति दुमेत्तिरिति न्यायेन न काऽपीत्यर्थः 1 (नीर- 
जसंगतिं विधक्तामिति पाठे मधुव्रतः मधुना अशनं भक्षणम् 
एत्य वृद्धिमिच्छन्वतेमानः नीरजसद्गतिं कमरपषन्नतिं करोति । 
पक्षे भगवन्तमेस नीरनसं रजोरहितां गतिं करोतु सा्तिकतां 
दषास्िरपथेः । ओपच्छन्दपिकं वृत्तपर। रूपक शछेपावलडासे॥६०॥ 

६० दे समुद्रकन्ये ! तावकीनो दयाकरटाक्तश्रमसे मधुनाशनं ( मधुरिपु मगचन्तं, मकरन्देन अशने च ) श्राव्य चरद्धिमिच्छन्नघु ता 
कछाऽन्पन्र सद्ध करात्विनि मधुरसासवादी भ्रमरो यथा नाऽन्यद् दानं च(ज्छति चयः तावक कटाश्तो रिसुेखेच वृद्धेति न 
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निद्रा मववरिषादमये निदीये 
स्वाऽपाङ्गमषैयसि शोभनमोपधं नः । 
चित्रं ततो ऽपि जगदस्ब चिरं विनिद्र 
वेहस्यामहं बिगतदुःखपथं प्रवोधम् ॥ ६१ ॥ 

निद्रेति । हे जगदम्ब .¡ भवेन संसारेण तिपादमये खेद- 
भचुरे निशीथे अप्ररात्रे निद्रां जुषन्ते सेवन्ते ते निद्राजुपलेषां 
मो ऽ्माफ स्वस्याऽपाङ्गः कटान एउ स्वापस्य निद्रापा अङक 
साधनं तच्च श्लोभनमौपथमपैयासि ततः स्वाऽपाङ्गाऽपणकेपि विगता 

निद्रा स्वममज्ञानं च यस्मात्तं, तथा विगतः दुःखपथो यस्मात्तं 
प्रवो जाग्रति ज्ञानस्वरूपं परं, ज्योतिध वेस्स्यामंहे माप्स्पामः, 
विदृषटर राभे इयस्य प्रयोगः । वसन्ततिलका । रूपक शछेपविमा(- 
घनाः ॥ ६१ ॥ 

स्वाऽऽखकं शिदिरं चिराय नयसे य याजमानं जने 
सपद्येन्मधुका एव सुमनःसत्त्वाऽऽवहस्ते ततः । 

६१ दे जगदस्य { संसरारदुःखमये निरये निद्धितानां नो नि- 
जकटाश्वरूपमौपधं तरितरसि, तनो ऽपि" विनिद्रं ( निःस्वन, निर्षा- 
न्च ) चिगतवुःखमागी प्रदोधं तत्वज्ञानं जाच्रदद्ं च प्रायम् दति 
स्वनः शखनिदितस्व गादहतरनिद्राघराप्तये प्रद त्तमौपथं स्यथः मिद्ध 
विनाश्षपू्ैकं शवेधमापादयतोनि चिचमिनि चदनु स्वस्कद्यश्चः 
सेखास्दुःलं चिनाद्य तत्वक्ानं जनयनीस्याह ) 

६९ दे कमल्दे ! वं चजमागसुपास्लकं द्विश्विरं ( सीत, प्वियि- 
रश्च ) निजकयाक्षं नयसे तं सुमनसां { दे वानां पुष्वाणाच ) सच्व- 
वदः ( धयेघ्रदः, सक्ताप्रदख् ) मघुकालो ( मघुरिपुर्भगवरषन्, चम्न~ 
न्तञ्च ) पर्येत् । तततः स्जस्ो { गुणस्य, धृटेख ) जनक! विधिक्रूरह- 
छ्टिखन्तापागम पच ्रीप्मरारः, प्वं तमसां (ध्वान्तानां, शेएकानाश्च) 
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पाथेजायतने रजांसि जनयन् वेधोदगष्मागमो 
रेद्रालाकघनागमश्च तमसां कतौ न तव्रास्पदी ॥६२॥ 

स्वेति । पाथोजायतने, कमठे ! यं यजतीति यजमानः स 
एव याजमानः स्वार्थे ऽण् । तं स्वोपासकं यद्गचिकीपुमित्य्थः 1 
जन भति शिशिर शीतं शितिरतु च स्वस्याऽऽखोकं कटां 
चिराय वहुकालं नयसे ततस्तं जनं सुमनसां देवानां पुष्पाणां च 
-सच्वावहो येयाऽऽवहो रसावदथ मधुकारः श्रीकृष्णो वसन्तश्च 
संपश्यत् भसादं इयद् दग्विपय् भवेत् ततो रजांसि धू- 
ली रजोगुणविकारांश्च जनयन्तुत्पादयन् वेधसो ब्रह्मणः रो- 

वोप्मागमः; करूरत्वाव -ग्रप्मवैश्च तमां तिमिराणामज्ञानानां - ` 
च कतो तथा रोद्रो भयङ्करः आलोक उदयो यस्य तादशो 
घनागमो वपाकालः पक्ष स्द्रस्यायं रोद्रः स चासावारोको दर्शन 
च तस्य॒ घनागमः टृदागभः नास्पदी कृतस्थानो न भवति । 
अयं भावः । त्व ये यञरुपासकं मरति शीतर स्वाऽपाङ्गं न्यास 

- तै विप्णुरुश्ह्ालव । अथ च रजसो बरह्मा तामसो शुद्रश्च ते 
भति द्रष्डुमपि न समर्थो जननमरणाऽमावात् 1 पक्षे इयक्षमायं 
जने शिरि भापितश्चेव तं पतिवसन्त एव पश्येव इग्विपयो 
भर्वात लोकः स्मरतीतिवत्मयोगः । "वसन्ते ज्योतिष्टोमेन यने- 
तेति शाखात् । ते परति ग्रीष्मः वपौकालय यजनाधिकरणे 
न स्तः । शाद्रविक्रीडितं त्तम् । शछेपालङारः 1 ६२ ॥ 

खातो सुद्रलम्यान्विभयद्$वखोकनघनपाधिरूपो चपौसमयश्च न 
दथा$शस्पद्ं मते दति यस्मिन् त्वत्कटाक्वपातो मवति ख यजमानो 
पागवेम्धेन यखन्तका्ेनेय सम्यभ्यते न प्रप्मघर्यकालाक्ष्यास्, पव 
तत्र हररपि छपा अवत्ति,न मवत्िच स स्नम्यकवदाकदन 
नच्च लाम््र्पखपदक्पदु भवतीति च्वदृदग्विपयो नानाविधान् यागान् विधाय दरिदपापच्रे भूर्या जननमरपरदितो मवतीष्याद् । 



कफटाक्षस्नवः ५4 1 १३द् 

भायः के चिददृ्टवन्तमवनौ पठे दशा स्ीयया 
संपोञ्य प्रसभं क्षणेन चनुपे जन्तुं सच्क्षणम् 1 . 
जधित्सस्थसदुक्पदे त्रिदशनेत्राकारभाजं तम- 
प्येणाङ्कस्वसरीदुरो घटयितुं द्रा्मीदिपे दुधैटम् ॥ ६३ ॥ 

भराय इति ) दे पमे ! अवनौ शरूमौ प्रायो बाहुल्येन कं चि- 
स्पुरुपम् अदन्त माग्यवन्तं इष्टिशुन्यमिति याच । तं सन्त ˆ 
स्वीयया स्वकीयया दृशा प्रसभं वटात्तेयोज्य ते जन्तुं सदसे- 
क्षणप्र अपरिमित राक््रारचकुद्रिन वहृदित्वात्तं पण्डितं 
चा शक्रं चःतलुपे कसेपि । दे एणाद्कप्वस्तः ! त तिुणितानि दब 
जिशन्ने्राणि यत्र तदाकारतां च संयोज्य तरिदशानां नेतुनौय- 
कस्न्द्रस्याकारं मूर्तिं भजति तमप्यसदक्पदे निरुपम मोक्षस्थाने 
वैकण्डे च अथ चाऽन्धस्थाने आधित्ससि स्थापयसि 1 ईशं दु- 
धटे घटयितुमपि द्राक् शीघ्रम् ईशिषे समयी ऽसि 1 अयं भावः। 
किञ्चिद्धाग्यवन्ते स्वकटाक्षरबनिषयं स्त्वा ऽत्र राजानं त्रिधाय 
भरेते इन्द्र त्वा ऽन्ते वैकुण्ठे आदधासि । पक्षे ऽन्धे सेकदशा संयोज्य 

६२ दे चन्द्रसखोदरि, पदर ! अरण्टषन्तं (भाग्यवन्तं, दगृरदिनं च) 
षः चिजन्तु प्रायशः स्रफीयया इष्ट्या संयोज्य क्षणेन सदस्ननेघ्रम(धन्त, 

नेच्रसदस्मचन्तश्च ) रयुषेःप्यये छिदष्ठनेक्राकारभाजं ( देवनायकाफा- 
र्मा, च्रिदान्नयनाऽऽकास्मजं च ) सम् अस्बदकपदे ( निहपमे पर 
मपदे, नयनविकङाऽन्धस्याने च ) स्वापयति दंडगम् अन्धस्य सवद. 
छियोजनेन सदस्ननेश्रत्वकर्णां, सदस्मनेचस्य च तस्यं श्िशनेन्रा- 
छ(रतापदिनपुररक्रमन्वस्यननिवेश्यनं चाऽथटिनं घच्यितुं त्वमेव 
खमथो ऽसीति च्छेपेण वदन् दुसगमपि स्वीयकरुणाऽलोकनेन वे- 
घरणजं विधाय निरूपमे चैकुण्डःस्ये पदे निवेचयसीतचि सद्यो ऽवर्नि- 
घटनापडुत्वं ते इृत्याह् । 
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सद्धं करोपि तै पुनस्िशन्ननं पुनथाऽन्धपदे इति अयटितघ- 
नापदय सीत्वम् इति । शाद खविक्रीडितम । मि रोधाभाप्तः॥६३॥ 

मुखस्त्वसरिततरङ्गाः स्मितसितशतपत्ररोरुकरश्चड्गाः। 
सेप्तैनरङ्गा जयन्ति जगदम्ब तावकाऽपाङ्गाः॥ ६४ ॥ 

इति श्रीमदेङ्कटाष्वरिवरिराचते श्रीखषदमीसहसे 
कटाक्षिस्तवकः पञ्चमः ॥ ५॥ 

युखेति ! छखरुचिरेव , सरित्तस्यास्तरद्गाः स्मितरूमे सित- 
शतपत्र शुश्रकमले लोलाः सवृष्णाः कला अव्पक्तं ध्वनन्तः 
शरद्धा, पदः नतेनस्य रद्रा रद्गभूमयः तवाऽपाद्गाः जयन्ति \ 
गीतिद्ेत्तम् । रूपकालङ्गारः 1 ६४ ॥ ५ 

इति भ्रीरावजीमहाराजापरनाम्ना श्रीनिवासर्पाण्डतेन् 
विरचितायां वाख्वोधिन्यां रक्ष्मीसदहस्रटी- 

कायां कटाक्षस्तवकः पञ्चमः 
संपूर्णः ॥ ५ ॥ 

६७ हे जगज्ननि ! सुखखावण्यनद्रीतरङ्करूपाः, मन्दहस्यरूप- 

सिनकमर्चिखोखाऽ्छिस्वरूपाः, सं पश्नाटननाख्यस्लसरूपास्त्वद्ीया 

भअर्पाङ्धाः सर्वो्क््ण विराजन्ते इति रूपकेण स्तुवन् स्तवक पूरयति } 
इति श्रीमानवव्य्युषाष्यतैनद्धरामास्िविरचिनायां कक््मा- 

खदस्लाऽ्ववरणनिःश्रेणिक्तायां कराद्चलबकः ॥# ५ ॥ 

~ -~कव्टल्त्--- 
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अथ प्रपनेस्तचक; ६ 1 

राज्याऽभिपेकविघ्नय कैकेयीं य्नयन् स्वयम् । 
ये दण्डकं लिगपिपुः स रापः श्रेयसे ऽस्तु नः ५६ 

अथाऽस्मिन् पष स्तवके रक्ष्मीपराप्नतौ अगवत।पि यतः कृत- 

सत्राऽस्मदादीनां का कये?ति केदुस्येन सूचयन् श्रीमद्रामायणीयां 
पार्था वणैयन् भयमवये यामति तिद्धं निदिशन्मद्गखमाचरीत 1 

श्रीनिवासस्य माषौ श्रेयस्ते तामुपास्महे । 
यदथमेव विदधे यद भूयलमल्युतः ५ ¶ १ 

श्रीनिवासस्येति । अच्युतः बिगुणविकाराऽनभिमूततोपपि य~ 
द्यं यस्याः पराष्यथमच भूयांस यने मन्द्रमिरिधारणमयथनादिकं 
यद्रा अर ष्यतरतवकोक् तिदे चवर चां श्रीनिवासस्य म- 
हषी पष्वधूं, छृताऽभिपेका महिषी इत्यमरः । श्रेयसे कटयाणाय 
उपास्महे भजाम । विएुखाऽवुष्ट्ड् रचम् । उदात्ालदारः॥१॥ 

तमेव यत्रं रकट्यति-- 
कमठे कमलेक्षणस्त्वदर्थे 
कडिने कर्म करोत्यसौ न किं वा। 
ऊरुरोषदयिमन्थनप्रयासा- 
दपरं किः श्रमदायि क्म खोके॥ २॥ 

कमले इति । हे कमले! यतो ऽस्मिन् सेके कलसोदधेः क्षीरसाग- 

९ खथ प्रयन्प्तवकरेन चष्ठेन तषटदशत्राप्तये भगवान् दरिर्पे 
भ्यास यललमकरसोव् वामेतर सवौभप्यर्दितं मगवर्ती ल्मी देवी- 
मुपास्महे इति प्रथम मङ्धखमाचरति 1 

रदे कमठे । सगचान् पुण्डरीकाश्चसत्वदर को या श्रये न करो 
तीति स्मुद्रमयनादन्यदायासथ्रदं कमे रोके फिमस्तीशति वदन् 
स्मथयत्ते ! ~ 
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रप्य मन्थनविपये ्रयासायनाद् अपरमन्यव् किं चु कमै श्रमदामि 
केशकर! नान्यदस्तीति भावः 1 अत्तः असौ कमलेक्षणो विप्णु- 
स्दर्थे त्वसा्षये कठिनं कमै न करोति, रकिंवाशब्दः भन्न) 
करोखेवेयधैः । अय भावः । यद्यपि इृधोत्पादना्ेमेव सुर 
मथनपरयामः तथापि तस्या देवाव निवीढः, ततस्तस श्रीहरेः 
मन्दरथरणादिमयापतः लक्ष्म्या माप्यथैमेेति 1 आौपच्छन्द्- 
सिकं ठत्तम् । कान्यरिद्मलङ्कारः ॥ २॥ 

तवर गुरुस्तनशञेखमरं सदा 
जननि वोटुमना जगतां रिता । 
गुरुभरोदहनाऽम्यसनाय किं . 
तमपि मन्दरमम्बुनिधो दधौ ॥ ३ ॥ 

तवरेप्ति । जननि ! जगतां पिता विष्णुः त गुर्वोः स्तन- 
श्कयोभ्रर सदा वोढु मनो यस्य तादशोपि "अनभ्यासे विपं 
शाखधमति न्यायं स्मृता शरोभरस्य भारस्योद्रदनस्य धारण- 
स्याऽभ्यसनायाऽम्पासाय ते प्रसिद्धं लक्षयोजनविस्तीर्ण मन्द्- 
रगिरिमपि अम्बुनिधौ दधौ किं कमररूपेणसथैः । दुतविल- 
स्वितं शततम । रूपकोखेक्षार्ङ्ारौ ॥ ३ ॥ 

अथाऽदस्योद्धारः-- 

नाऽदत्तमध्यवनि सिध्यति किं चनेति 
नििन्वता मगवता ऽपि विवक्षता खाम् । 

उदे जननि ताचकूबुभैरक्चगिरिभारं सयदा चेदुभिच्छु्ज- 
गजनको मगचान् प्रथमं गारुमारवहनाऽन्यासाय गदायां ते मन्द्- 
राऽचलं सागरे न्यधात् फि?मित्युलमेश्चते ! 

=, 3 ~~ ६१ [> का व ४ दे चदेदि 1 भूमो नाऽ्दत्तसुपति्ठते' इत्यभियुक्तो किं निधि 
न्ता स्वाुदधादुमिच्छता सगचता रामेण पतिखापाच्छिठास्वमुप- 
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वैदेहि कामपि शिरामवरं विधाय 
कन्याप्रदानघिधिरक्षयदष्य चकते ॥ ४ ॥ 

नाऽदत्तमिति! अवनौ भूम्यागिस्यध्यवनि! विभक्तय ऽन्ययी- 
भवि सष्ठस्पथयोतको ऽधिः । नाऽदत्तयुपछितेः इति वाक्यात 
अदत्तं किचेनेपदाप न सिद्ववीति निधिन्वता निथयं कुता त्वा 
योद भाष्ठुपिच्छतीति विवक्षन्, तेन ॥ दह प्रापणे इयस्मात्स- 
न्नताच्छवृपरस्ययः । विवक्षितामित्ति पाठे इष्टामित्वर्थः । सेवायां 
शशरूपाभपोगवव भगवता श्रीमद्राजाधिरजरमेण हे वैदेहि जा- 
नकि } कामप्यनिैचनीयारूपिणीमपि शिलामहल्यारूपामवलां 
विधाय कृत्वा ऽक्षपदाय मोतमाय फन्याभदानधिधिशवकरे । कस् 
करणे इत्प्पात् फणि लिद्  वक्तन्तत्तिरकाष्टतचपर \ गूढेखे- 
क्नारङ्कारः ॥ ४ ॥ 

अथ विधापरा्चिं वणयति-- 
परियां बं रघुति; पथि गाधिपुत्रात्त 
संप्राप्य निहूनुतसमस्ततनुङ्कमो ऽपि । 
अम्वाऽतनुद्कमहरामवरामिह वां 
स्वस्य भुव घटयित तमुपास्त सूयः ॥ ५॥ 

विदयामिति। अम्ब! रघुपतिः पथि गाधिनास्नो राज्ञः पत्रा- 

गनामदहट्यां पुनः प्राप्तानिजरूपां विधाय गोतमाय कन्यादानं बिद्धे 

दति स्वव्प्राप्यधेमेवाऽयं भयास त्याह । 
धटे मातः } समो चिग्वान्नित्रान्मदवधला नाम सिद्धविद्यां 

समःसाद्य निषटयुततनुद्धमः ( यपगतश्चरीरङ्धेदः, सूवल्पङ्घेदाश्च ) 

सवि अत्द्मदयं ( कामांऽऽ्यासविनादिर्मी, मद्याश्रमदसं च ) स्वा 
मात्मना संयोजयितु तमेव सुनि भूय उपाखायकरे इयाह । 

९८ 
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द्विनामित्राद्धलां तदमिधां विद्यां से्राप्य निषूनुतः क्तः समततः 
सकलः तनुष्मो देदश्नमो ऽस्पश्रमथ यस्य सोपि अतनुकमहं 

म्ाश्रमहरां मद्नज्वरदरां चाऽवलां स्वां सरस्य घटयितुं तमव 

भूपः उपान धवम् । चसन्ततिलक।टत्तम् । उसेषाशछेपविभाव- 

माममारङ्काराः ॥ ५॥ 
अथ जनकपुरागमनप-- 

शंसन्ति पड्किरथयागविधे; फं कि 
सो ऽय मखाऽवनिमवां जनकाटमजे त्वाम् । 

पराप्तुं व्यधात् कुदिकनन्दनयन्ञरक्षां 
रक्षति हन्त दमयन् युधि रामचन्द्रः ॥ ६ ॥ 

यत्तदोर्नित्यसम्बन्धाचं पष्किरयस्य दश्चरयस्य यज्गविषेः फं 
दसन्ति सोऽय प्रसिद्धो रामचन्द्रः हे जनकात्मज }¡ मखाऽव- 
निभवां यज्षमूम्युदुतां त्वां माप्ठै सुधि रां ति दभयननाश्चयनः कु- 
दिकनन्दनस्य यक्षस्य रक्षां रक्षणं व्यधादकरोत्किम । भच य- 
कषरक्षारत्तं तत्युण्येनाऽस्याः भा्षिः खचिता । अपि च याग- 
मूम्यद्भवा वैदेही रामोपि यागे द्रूत इति करमेक्येन शुद्धां गो- 
चरकुकादिभिगैणयुतां कान्तां वरशोद्हे'दित्य्र चकारादररोप्ये- 
तारशगुणविशिष्टो अपेक्षत इति ज्यौतिपटितै ध्योग्यं यो- 
ग्याय दातव्य" (समानकीरुव्यसनेषु सख्य'मिदयादिन्यायश्च स- 

3 न | ३ 9 ६टे जर्ना धव दश्स्थयागफखं पुराणा जनाः कथयस्तिसो ऽयं 
रामचन्द्रो यागभूमिस्सुद्भूतां व्वा भ्राप्तु युधि यामविघाततकान् मा- 
रीचादीन् दमयन् विभ्वामित्रसुनिमसखरस्तामकसोत् किमिति याग. 
फलभूनस्य रामस्य मुनियागरश्वणग्रयासो यागभूुमवायास्तव प्रा- 
प्त्य थेमेयल्युत््क्षते । 
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गृहीतः 1 बसतन्ततिलकाटतप \ उलेक्षासाधकसाधनेषु यह॒- 
सेवन्धादायुरूप्यनिवन्धनः सगारडारः ५ ६ ¶ 

अथ शेवधनुदषनम्-- 
भगवति क्षितिपुत्रि भवत्कृते 
मवहुरो ऽपि भवन् रघुनन्दनः ४ 
समभवद भवचापरूतान्तधीः 

सख इति व्रिस्मयवन्त इदहाऽऽस्मह ॥ ७ ॥ 

भगवतीति । हे भगवति, दे क्षितिपुत्नि { भवल्करते स्वद- 
मेव (सर्वं वाक्यं साऽवधारणः'पिति न्यायाच रघुनन्दनो रामः 

भकह्रो भवन् सन्नपि भवस्य चापलेन भयदतकम्पनेन तान्ता 
चिकना धीबुद्धियेस्य स॒ समभवत् वभूव इति हेतोः इति चि- 
एपयवन्तः आस्म स्थास्यामः) \ आस उपत्रेशनहत्यस्माद् 1 

परिहारस्तु भवदहरः ससारदरः तथा भवस्य द्रस्य चापर्नाया 
घञुप अन्ते नाशे धीयेस्येति । द्रतविरम्विते त्तम । विरोधा- 
भासश्छपारङ्कारौ ॥ ७ ॥ 

अथ धलुर्भ्ः- 
स्वदूत्रूभटस्य धनुषा विजितः सुमेषो 
रामस्तमेव्र नितरामभिराद्धुकामः + 

७ हे भगवति भूखुने सोते } रामचन्द्रः संसारदरोदि भनन् 

स्वद्् सव्यापरतान्तथीः ( ससार्चाञ्ल्यध्रान्नमतिः, शिचध- 
उखरुतामद्धवुद्धिश्च ) सासीद्दिनि वये साऽ्डश्ययौः स्मः । संसरद- 
शस्य सं सारचापटतान्नचुद्ित्यस्चपत्तर्विस्मयकारिणी १ संसार. 

रोधि धिदधडुमेञ्नाऽऽसक्तधीसिति चिरोघपरिदार इत्यययनाद ॥ 
< दे जनक } तचकदशरर्यत्य कामस्य काचद्धेण निरितो रामो 
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तसपीततये जनकनन्दिनि तदिपक्न- 

कोद्ण्डभङ्गमुपह्।रमिवाऽऽजदहार ॥ ८ ॥ 
त्वदिति । हे जनक्नान्दनि ! तवं खबोभटप्य लालाटि- 

कसेषकरस्येयथेः ! सुमेपोः कामस्य धचुपा अथ स्वद् भू युगाख्येति 
पठि सुमरषोस्दृश्रयुगाख्येन धञुपा विजितो रामस्तं शुपेपुमेच 
नितरामत्यन्तम् अभिरादु मसादयिततं कामो षस्य सुमेपो 
भरीतये तस्य विपक्षस्य शत्रो; शङ्करस्य कोदण्डस्य भङ्गं न।वायुप- 
हारुपायनमिव । उपायनसुपग्राद्ययुपदारस्थोपदेत्यमरः 1 "नद~ 
राणा? इति कोके । आजहार अकरोदिवेव्युखेक्ना । अथ च म- 
दनभसादनाय तद्विपक्षीभ्रूतरवेकोदण्डमद्भात्यनीकार्ड्धारः । 
न च रक्षणविरोधः । सदसदथैरूपत्वेन भत्यर्मकस्य द्रैविध्या- 
श्ीकारात । वक्त ततिरकारत्तम् ॥ < ॥ 

अथ विवाहे पुरोदितसङद्गमं पूजां च बणर्यात-- 
कव्ये जनकेन मैथिलि तवोदाहुकरमाऽऽदखोचने 

सो ऽयं वागुप्कारमारचयितेखारोच्य माविस्थित्तिम् । 
तदं रौकपुरोहितस्य दि शतानन्दस्य हपीय त- 
न्मातुप्रौवदशां हरन् रघुपतिस्तस्योपकारं व्यधात् ॥९॥ 

१.१ 

तैव्ये इति 1 हे मेयिकि ! जनकेन राज्ञा कर्षव्ये कर योग्ये 

वखवन्तरं तमेव प्रसादयितुकामः सनु तत्संनोषाय 
मङ्धपुपायनमिचाऽकरोदित्थाह् 1 

९ द मिलि! तचित्रा करणीये स्वद्रैषादिष्े वराद्यालोचने 
वष्पुरोद्ितः श्यतानन्दो निजगुणादयुववधनपुरःसरे ततस्पररोचनापर- 
यचनेरुपकारं करिष्यतीति चिचाय तत्तोषणाय तज्जननी पतिश्ापा- 
च्छिक।भूतामदद्या स्वरूपण संयोज्य दातानम्दस्यापकारमकरोत् 
फिशमिस्युत््ेक्षते 1 

कामरिपुधद- 
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तन उदरस्य विवादस्य क्रमस्याऽऽरोचने विचारे सो ऽयं घुरोहितः 

वाग्भिः उपकारपर आर्चयित्ता करिष्यति इति भाविरियतिं 
सुेभाविनीं स्थितिमालोच्य विचायै तस्य राज्ञो वंशे एकस्य 
प्यस्य पुरोदितस्याऽऽचायस्य शतानन्दस्य पाय त्न्मातुर- 
हस्यायाः पापाणस्य दकामवस्थां इरन् रघुपतिः भ्रीरामः तर्ष 
्रातानन्दस्य उपकारं व्यधाद् कृतवान् । दीति निश्चयेन । शदृ- 
रविकीष्ितम् \ गृहोखक्षा ५९१५ 

अथ विवादं बणैयति-- 

सन्दङ्मीतनभसबाहकहनोपक्ञं त॒ यन्चक्रिया- 

भव्यूहं शमयन् प्रहुषधटकं शश्रूषयन् कौरिकम् | 

दुदंश शशिखण्डमण्डनमहादोदेण्डकोदण्डम- 

पयर्वानन्दिनि खण्डयन्नुदवहुत्वामस्ब रामः श्रमात्।। 9 ०॥ 

खब्देति । हे उर्वीनन्दिनि भ्रूजे ! छन्दश्नियस्तचुभुवोमौरी- 
चसुवाद्ो; कुदनायाः कपटस्य उपज्ञा आद्यज्ञानं य- 
स्पिन. तं, कुहना द्स्भचयीयामिति पिन्व; । उपन्ञा ज्ञानमाचं स्या- 
दित्यमरः । यक्घक्रियायाः भ्युदं शमयन् । विघ्नो ऽन्तरायः भत्यूह 
रव्यमरः; । तत्कमंणा भहषषरक द्युत्तं यद्रा समत्ताप्राप्ि 

हपघरकमिति ध्वनिः \ कतिक विन्वाभित्रं श्ुश्रुपयन् पुनदुःखेन 
द्ष्टुमशच्त्य दुदस् श्र्षिखण्डश्वन्द्रशकख एत्र मडन भूपा सस्य 

तस्य हवस्य महतोददिण्डयोः संवर्तनं फादण्ड धतुरषपि ख- 

१० द भखुते जम्ब † त्तय्कास्युतयोः स्युवादुमारीचयोर्मायाभू- 
खक्ष यागान्तरायं नाशयन् दरपप्रदं विश्वामिच्न सेवमानो दुरखोके 
रिद्धञ्ुमैञ्जयन् रामो मदीया ऽभयास्तेन स्वाद् वोदेघ्याद् } 

र 
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ण्डपन् भञ्जयन्सन् रामः श्रमाय्नेन त्वाम् उद्बहत्परिर्णीतवान 1 
शादूटविक्रीडिते चम् ॥ १० ॥ 

अथ जगयृद्धारः-- 

त्वां मागमाणस्छदुदन्तशंसिने † 
चृष्धाय गृघ्राय रमे रघुददहः 1 
योग्येकयोग्यानि पदान्यहो ऽदिशत् 
सन्तोपि वेरामत्तियन्ति रागतः ॥ ११ ॥ 

त्वामिति । दे रमे ! रावरगङतनलद्धरणाऽनन्तर त्रां सीता 
सर्तीं मागैमाणः श्षोधयमानः रधृद्रहो रामः तव उगन्तं इन्तान्तं 

दीसति तस्मै । वाती भात्तै्तान्त उदन्त इयमरः  रद्धाय जरगय 
ग्रधाय जनयायुनान्ने आतापिचिद्धौ दाक्षास्यश्धाविव्यमरः । 

योगनम्तरिकयोग्यापन पदानि बाह्यादीनि । वहुवचनं क्रमेण त- 
त्छ्धोकभासिस चकम । अदिशदत्तवान् ¡ अहये इत्याश्चर्ये । यतः 
रागतः प्रेम्णा सन्तः साधवोपि वेलां मर्यादामतियन्लयतिक्राम- 
न्तीति न्यायः प्रसिद्धः 1 इन्द्रवजारत्तम् । उस्मक्षार्थान्तर- 
न्यासो ॥१९१॥ 

१९ दहे रमे | रप्रणेनाऽऽपट्धनां स्वां गवेषयन् रामसत्वह्त्तान्तनि- 
वेदकाय बरदाय जटायुपे यागजनमानेप्राप्याण्युत्तमपदानि ददा- 
विति तुच्छ्य गप्रस्योत्तमपद्दानमनुचितमपि त्वद्रागवक्चीमूत- 
च्थकारतति साधषापि गादिद्ाषदूापतान्तस अआतक्र(मान्त मया 
दमत वदन् समथयते। 
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अथ सुग्रीयससर्ं वर्णयति-- 

अपि सकटशरण्यो मानिनामग्रगण्यो 

भगवत्ति भवदथं भानुवशाऽधिनाथः । 
कपिमपि शरणोत्कः कं चिदानच कष्टं 

गणयति न फडार्थी छाव मौरवं वा ॥ १२ ॥ 

अीति ! सकङानां श्चरणे रक्षणे साधु; शरण्यः । तनं 
साधुरिति सद् । मालिनापग्रगण्यो ख्यो ऽपि भासुवैशस्याऽधि- 
नाथः स्वामी रामः भवदर्ये सदयम् उत्कः । शरणं श्रदरकषि- 
न्रोरियमरः 1 तासन्तुत्कण्ठितः सन् कपिं सुग्रीवमाप आनर्च 
सरटृतान. 1 कष्टमिति खेदे । तथाहि-फला्थी कायर्थी गौ- 

. रव ल्ायवं बा न गणयति { अयमपि न्यायः प्रसिद्धः । पाकि- 
नीतम् । अर्थान्तरन्यासोसेक्षाङ्ारो ॥ ९२ ॥ 

अथ सुप्रीवावश्वासदशेनम्- 

त्वदाने जनकेन मैथिलि पुरा श्स्कीछतं स्वामिनः 
पाण्यङ्गुष्ठकिणं व्यधात् पडपतेश्वपि गुणाऽऽरोपणम् 

१२ हे मगचनि { निखिलजनरक्षकोपि मानिजनाप्रेससोपि सु 
यद्यो समः छुन्रीचाख्यं चाखा्धगे इारणम्रगाददिति कार्यार्थी दि 

खलाघवगौरवविचःरवरिधुःते स्मीति वदन्. समधयते । 
‰ 

९३ दे मैथिखि ! पुय त्वदाने श्युरकीरृतं सिवधञुरणाऽऽयपमा सा 
मस्य रादु कणमकरोत्त्, पवं व्वत्माप्तिस्रदायभूनसचप्रोषयविभ्ना- 
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 त्वत्संप्रा्तिसहायवानरपतिप्रयायनार्थं मृत् 
पादाङ्गष्टकिण।य दुन्दुभितनोस्तद् दूरतः क्षेपणम्॥ १३॥ 

स्वदनि इति । दे मेर्थाक! तव दाने ऽपणसमये पुरा भययं 
जनकेन य॒रकीछरतं पणीटतप । घट्ादिदेयं शुको ऽखी इयमरः । 

` पशुपतेः शङ्करस्य चये घलुपि गुणस्य मन्यौ असेषणं स्था- 
पने तव स्वामिनः पाण्योः करयोरङपरस्य किणं व्यधाव् चकर; 
तथा तव समापेः सदायभूतस्य वानरपतेः सुभ्रीवस्प भरत्यायनाथ 
तससिद्धं इन्दुमेः तन्नाश्नो राक्षसस्य तनोः शरीरस्य दूरतः दूर 
मुद क्षपणे पादाऽडठस्य चरणाऽङ्षटस्य किणाय किणं कर्ैम्। 
क्रियार्थोपपदस्य च कमणि स्थानिन इति चतुथं । “टा इति 
लोके 1 अभूव वभूव । भवसाप्तये तच्छरीरकथैनमेवेति भावः। 
शादु रविक्रीडतं वृत्तम ॥ ९३ ॥ 

अथ वाख्विधः- ४ 

निरिचरपतिमन्तं नेष्यता तद्गृहीतं 
पुनरवनिसुते स्वां प्रेप्सता राघवेण । 
तरणिजमभिराद्ं तत्न कार्ये सहायं 
सपदि निरपराधः सादितो इन्त वारी ॥ १४॥ . 

निद्िचरपतिमिति । हे अवनिषुते ! नििचराणां रघ्तसां 

खोटपादरनाय छतं दन्धुभिनामकद्ानवदे दटूरक्षेपणं द्धे 
किणोर्पादनायाऽभूदि्ति अगवचस्वत्पापह ध 
९४ द भने 1 दश्ाननाऽपनां त्वां पुनर्दिष्समानेन राघणवधो- 

प्युसेन रामेण तस्मिन् कर्ये खदायं सु्रीचं प्रसादयितुं सपदि नि- 
सपपधो चारीं नाद्ित हनि त्वसमाप्तवे ऽका्दमदि सामो नाऽनाग- 
गदिव्याद 1 
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पमि राचणप्र् अन्तं नातं पति नेप्यता नेद्ुमिच्छता तेन र- 
यणेन रीता हता स्वां प्रप्ता भाप्तुमिच्छता राघवेण सत्र 
काये सहायं तरणेः सूयौलातं सुथयुतं घ॒ग्रीवमिसर्थः । अभि- 
राद्धं सच्छोधने सिद्धं करु सपदि सथः निरपराधोपि बलौ 
सादितः नादितः । रन्ते्यन्याये न्याव दा ! कथ {मिति चेद । 
सृधेस्य निजुखङ्दस्थवात् सुग्रीषस्य च तत्छुतत्राच्सन्तोपा- 
येतद्रालिनाशनमिति । “अन्यायेनाि भोपायेदात्मानं॑स्वजनं 
तथे'ति प्रामाण्याद ! मारिनीवृत्तम् ॥ १४ \ 

अथ ऋप्यमूवपर्षताऽवस्थितिः-- 

परोरजसि धामनि श्रुतिदिरोभुवि च्छान्दसे 
महामहसि योगिनां दहरमन्द्रि च स्थित्तः 
धरादुहितरादरात्तव कृते कपीन्द्राऽऽगतिम् 
प्रतीय दिवसान् बहूनवसदप्यमुके भभु: ॥ १५ ॥ 

परोरजसीति \ दे धराया दुहितः कन्ये ! परोरजसि रनसः 
परस्ताद्रमाने धामनि चैषष्टे इत्यथः 1 शछुतीनां शिरः धुख्य- 
भागल्तद्रूपायां सुचि उपीनिपस्स्विव्यर्थः । तथा छान्दसे गाय- 
चीमरत्तिपाये महामदस परे ज्योतिष सये इत्यर्थः । घुनर्यो- 
गनां सनकादीनां द्दरमान्दरे दादीऽऽकातरे स्यः 1 स्थित्तः 

, ९५ दे घरापुतरि ] सातिके वकुण्ठलोके, उपनिषत्सु, घुमण्डले, 
योगिनां ददराऽऽकारो च वसन् मगवानू परमारमस्रूपो रामस्त्व- 
दु छुभोवादिकपिसनाऽऽगमनं प्रतीक्षमाणः सन् ऋष्य्रुकाख्ये ष- 
चैते वहः द्विवस्रानवसरदिति यैखुण्डादि परमपद्निवास्यपि च 
गेखर् हव चिरं गिसववसदिति भ्रयाखाऽतिश्रयं प्रकाद्धयतति 1 

२९ 
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तवत्तप्ाततिसदायवानरपतिप्रयायनार्थ त्वमूत् 
पादाङ्गुष्ठकिणाय दुन्दुभितनोस्तद् दूरतः क्षिपणम्॥ १३॥ 

दाने इति । हे मा ! तव दने पणसमये पुरा पथमं 
जनकेन शसफीकृते पणीडतभ् । घट्टादिदेये शस्को ऽस्री ईमरः 
"पशुपतेः शङ्करस्य चापे घनुपि गणस्य मन्यो आरपण स्थाः 
पन तव स्वामिनः पाण्योः करयोरद्एस्य किण न्यधात् चक्र 
तथा तव समाप सदायभूतस्य वानरपतः सुग्रीवस्य प्रत्यायनाय 

तसरसिद्धं दुन्दुभेः चन्नान्नो राक्षसस्य तनोः शरीरस्य दूरतः दूर 
भ्रदृश्न क्षपण पादाऽङ्षएटस्य चरणाऽड्षएस्य कणाय क्ण कठुम्। 

्कियार्थोपिपदस्य च कमणि स्थानिन इति चतुथी । घटा" इति 

ङोके । अभूत वभू । भवसमाक्चये तच्छरीरकशंनमेवेति भावः| 
शा्ूरविक्रीडितं वृत्त ॥ ९३ ॥ 

अथ बाल्विधः- 

निरिचरपतिमन्तं नेष्यता तद्गृहीतां 
पुनरबनिसुते स्वा परेप्सता राघवेण । 
तरणिजमभिर्टुं तत्र कार्ये सहायं 

सपदि निरपराधः सादितो हन्त वारी ॥ १४ ॥ 
निदिचरर्पातामति ! दे अवनिघुते ! निदिचराणां रक्षसां 

ॐ १ 
स्ेदपादनाय छनं , न्दुभिनामकदानवदेददूरदोपणं वररणाऽदुे 
प्फिणोत्पादनायाऽमूदिति मगचतस्त्व््राप्टयदेमद्य द्ेशाऽलुमव इत्याद । 

१० दे मृद्ुने ! द साननऽपद्टनां स्वा पुनर्किप्समनिन यवणवश्यो- 
पुक्तेन रामेण तस्मिन् काये सदायं सुध्रीवं प्रसादयितुं सपदि नि- 
रपराधाचला नात इन त्वसपाप्तपे ऽष्ा्यमदि खमा नाभाग. 
ग्णददत्याह। 
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पादि रावणप्र् अन्तं नाद मति नेप्यता नेद्मिच्छता तेन रा- 
गणेन शहीतां हृतां स्वां मरेप्सता मराप्ठुमिच्छता रायवेण तत्र 

कार्ये सहां तरणेः सू्यीजातं थतं घुग्रीवमिसर्थः । अभि- 
राद्धं खच्छोधने सिद्धं कम सपदि सथः निरपराधोपि वाली 
सादितः नाकितः । हन्तेरयन्याये न्ययि वा । कथ {मिति चेच् 1 
शुभस्य निजङ्गलङकूटस्यलाव सुग्रीवस्य च तत्मुत्वात्तत्सन्तोपा- 
शतद्रालिनाशनमिति । “अन्यायेनापि योपायेदासमानं -स्वजरन 
तथेति भरामाण्यात् \ माङिनीवृत्तम् ॥ १४ ॥ 

अथ चप्यमूकप्ैताऽ्वस्यितिः-- 

परोरजसि धामनि श्रुतिरिरोभुवि "च्छान्दसे 
महामहसि योगिनां दहरमन्द्रि च स्थितः | 
धरादुहितरादरात्तव कृते कथीनद्राऽऽगतिम् 
धरतीद्य दिवसान् वदहूनवसदप्यमूके ममुः ॥ १५॥ 

परोरजसीति 1 दे .धराया इदितः 
परस्तादरतैमाने धामनि वैङ्षठे इल; 
भाग्तदरुपायां सुनि उपनिपत्सित्यर्थः । तथा छन्दसे गाय 
ओधतिपाये महमद परे ज्योप दस शराय 
8 प स्य इत्पथः ॥ ल. 

पिनां सनकादीनां दहमन्दिरे हादौऽभ्क शसः 1 त 
४ न 

कन्ये! परोरजसि रजसः 
1 शुतीनां दिर भुस्य- 

९५ हे धरायुत्नि } सासिके दैकुण्ट 
योगिनां दहराकाश प वसू भगः ३ 
दुय सुद्नीवादिकपिसनाऽ्पममने प्रतो । सामस्व- 
चते बहन् दिवसानवष्तित्त वकष्ादिष खन् शट्प्यमूफास्ये प~ 
नचर् दय चिरं गिसववसदितति पपासा रमपद्निवास्यपि च- 

१९. प्यं प्रकाशयति) 

खोक, उपनिषत्सु, 

बानर परमात्म: 
श्षमाण ;से 

सथमण्डकत, 
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भथुः श्रीरामः तव छते बदर्थम् आदराव कषीनद्राणां सुग्रीवा 

दीनाम् आगतिमागमनं प्रतीक्ष्य भतीक्नां का वहून् दिवसा- 

न्वारपिकदिनानीत्य्थः । ऋष्यमूके तस्गकगिरौ अवसत् व- 
सपति स्म । एथ्यीवृत्तम् ॥ १५ ॥ 

अथ सीताश्द्धिः-- 

रधुकुरुपतिना ते खोकनायेव सीते 
कूतरविसुतसेवः कोपि दत्ताऽनुभावः, । 
चनशिखरिविहारी वानरबह्यचारी ¢ 
जल्धिमपि रुद्धे जातु खेखन्नरु खे ॥ १६॥ 

रघुकरुटरपातनेति । दे सीते ! रघुरपतिना रमेण ते रो- 
कनाय शोधनाधमे चित्तः ज्ञातः अचुभावः पराक्रमो यस्य।नि- 
त्विद्गातविश्ुता इत्यमरः । अत्र दत्तो्पितः अनुभावो 

यस्य सः; दन्ताचुभाव इति पाठः साधुः । तथा कृता र 
वि्ुतस्य ग्रीवस्य सेवा शुधूपा येन सः 1 वनश्षिखरिपु बन्येपु 
पर्तेषु विदराति क्रीडति तच्छीटः 1 ताच्छील्ये णिनिः । को- 
प्यनियैचनीयप्रभावः वानते मारतः स ए व्रह्मचारी वणी 
अरमरपर्य से गगने । खपिन्द्रये पुरे कत्र शुन्ये बिन्दो विदा- 
यसीति मेदिनी । खेलन् क्रीडन जाहु कदा चिव जलधि इततयो- 
जनविस्ती्णं समुद्रमपि लल रुद्धितवान् । माङिनीटत्तम्॥१६॥ 

१६ दे सीति] राघरेण त गाऽलोकनाय श्रदत्तसामथ्यैः एतसु- परीषसयो चनपयेनवि्ासी कोपि कपिग्रह्मचाशो दनूमान सैर गगने 
खन्न _प(राचासमप्युलद्ध मामेति हनूमतः समुदरखद्चन स्वरा प्युर्काष्ठनेन रप्रिण पदत्तात्सामय्योदजनीति त्यत्रेव हनू- मते तथाविधराक्तिदानमिष्याष 1 
11 र त्लज्लम पति ९ पुर पा०। 
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अथ पुनदैनुमता रामाय इृत(ोसीतादचकथनशुरःसर तस 
सादमाप्चि कणयति-- 

द्रष्टुं स्वा ननु दनुमन्तमश्निदादा- 

द्यातङ्कं बहुमधिरङ्कमा्वन्तम् 1 

सपरै्वायितपरिरम्भतौस्यदानात् 

काङुरस्थो जननि चकार निर्णे तम् \ १७ ॥ 

हे जमनि ! घां द्रष्टुम अचिरं कायां वहुष अलय 

न्तम अप्िदाहादिथासाचावङ्ञ् तम् । आन्वङ्ञे भयपीदयोषि- 
चपर; । आ्तवन्ते रा्ठवन्तं दयुमन्तं भात सवैस्वापिततं स्ैस्व- 
दानायितं य्पीररम्भस्याऽऽखिद्ननस्य सौख्यं तस्य दानादप- 
शाव ष्परिरम्मो हि मे रोके दुरभः परमात्मन! इयध्यातमरा- 
पाणे श्रीरामोक्तेः \ निर्मताः व्रणा; क्षतानि यस्य तं चकार 1 
स्वकछते भगवता मार्तये स्स दृतेमिति भाव; \ पदर्िणी- 
हतप ॥ १७ ॥ “ 

अथ विर्षीपणदारणवरणम्-- 

दरादुपनते रमे दशशिरोऽनुजं स्वत्कृते 
समस्तनयकोविदः सपदि संग्रहीतुं प्रभुः ॥ 

५ 

९७ देः जननि { स्वामवलोकयितुं ल्द्धापुरे ऽक्निदादादिषोडा- 
साजै हनुमन्तं खवेख्दप्नतुद्पऽछिद्धनखुखदानाद्धगचान् तै नीद चकारेत्याद् 1 
~ ९८ हे र्मे { भयाच्छरणागते विभीषणं त्वत्पाप्य्चं सत्र 
दतुं निखिङनीतिनिषुणो सगवामू तद्वि अनिर्जितर्ट्धो ऽपित 
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असाधितरिपस्थसखो ऽप्यभिषिषेच तं तत्पदे 

नरः किर शमभ्नुते न खलु सादसिक्यादृते ॥१८॥ 

दरादिति 1 दराद्धयाच । दरोऽन्ियां भये श्वरे इयमरः 

उपनतं शरणागतं दशशिरसो रावणस्याऽ्युजं विभीषणं हे रमे! 

समस्तेषु 'सान्ना दानेन भेदेन समस्तरत वा पृथक् । विन 
भ्रपतेताऽरीन्न युद्धेन कदा चनः इयादिनयेषु नीतिषु कोविदः 
चतुरः प्रभः रामः सपदि सः संग्रदीदम असापेतमसंमति 
रिपुस्थक्ष ङ्का येन तादशोपि सच् ते विभीषणं तत्पदे ऽग्रजराज्ये 
छङ्ायामिदय्ः । अभिप्विचाऽभिोषक्तवान 1 यतो नरः सादः 
सिक्यासते साहसे विनेत्यथः 1 अन्यारादितरपदिङ्शन्दाऽन्- 
चुत्तरपदाजा्ियुक्तं इति पश्चमी । किर निश्चयेन सुखं ना- 
श्चुते न भराोति । “साहसेन चिना राजन्न सिध्यन्ति मनोरथाः 
इत्युक्तेः \ श्रीरामस्त्वदथेम अकरणीयमपि सादसं छृतवानिति 
भावः । पृथ्वीम् । अथीन्तरन्यासः 1 १८ ॥ 

अथ विभीपणराञ्यदानकारणम्-- 

सीरितोः प्रथमं निजन गुरुणा व्युत्पादितं ज्यायसः 
सास्नाञ्याऽनुभवो भवेदनुजदइयेव विगीतक्रमम् । 

लदभराज्ये ऽभिपिपेचेति नन सादसमनारुष्य नरो मद्वाणि पदयतीः- 
ति न्पायार्थोपन्यासपुरःसरे समर्थयन्नाह 1 

९९ दे आमिखते ! स्वीयेन जनफेन दशरथेन केकेयीदेतोः ञये- 
एस्य धमप्रा्ता ऽप साघ्राज्यसपदुपमोगो ऽचरजे भवेदिति स्वस्य 
घनत्रपणपूच्फ भरताय राञ्यदानन भ्रातपादत निन्द क्म मगान् 

समः स्वदय चालने सति स्ुभ्रीघाय, दृद्रानने च सति .विभीषणाय 



प्रयलस्तवफः ६ 1 २४९. 

सुप्रीते च विभीषणे च भगवानग्रेडयामास त्त् 
भूमेः पुत्रि भवन्ते पिदगुणः पत्रे दि धत्ते पद्म्॥१९॥ 

सीति । श्वाश्वतो ऽयै सदा धर्मैः स्थितो ऽस्पराघ्ु नर- 
पम् } स्येप्रपत्रे स्थिते राजन् कनीयान्न भवेन्टेपः! इत्यापेराा- 
यणे \ अथ च नदधेतदुदालकायाऽऽरुणये च्येष्ठपुत्राय पिता चद 
भरोवाचेदं बाच तञ्ज्यषठपुत्राय पिता चदय मरच्रूयाव भरणाय्यान्तेवा- 
सिने नाऽन्ये कसमै च नेति छान्दोग्यश्रुतौ । इत्यादिना 
ष्यठपु्स्यैव सर्ववाऽधिकार; । अतः ज्यायसो ऽग्रनस्य सा- 
स्राञ्पाञ्चुभवः अनुजे भवेव इस्येव सितः परमदार्थं निजेन 
स्वीयेन गुरूणा पित्रा मथममादौ व्युत्पादिते भकित ते भसिद्धं 
विगीत निन्यं॑चिरदं वा क्रमे । विर्गतरूयातगरेणा इत्यमरः । 
भो भूमेः पुत्रि सीते { भव्छते त्वदर्थ भगवान् श्रीरापः सुप्रीम 
चेयपरे विभीषणे आब्रेडयामास द्विच्िरक्तयामास । आग्रेदिरतं 
द्विचचिरुक्तमित्यमरः। तथाह-पिदगुणः जातावेकवचनं, पाबन्तः 
पिवृ॒णा इत्यथैः । पुत्रे षदे स्थाने धत्ते दधाति कि नेयः । 
दिः पादपूरणे । देतौ विपे स्रवघारणे भ्रश्ने चेति मेदिनी । 
काकु । ततश्चाऽस्य विगीताऽऽचारस्याऽ्नैपिकतेन त्वदर्भ- 
मेवाऽद्धीकरणामिति यत्र: सद्च्छते ! शषदूलविक्रीदिते इत्त् । 
न्यिद्ग परदार, ¶॥ १९ ॥ 

शज्यपरत्तिपाद्नेन पुन पुन प्रकटयामासेति शपि्युणः पुषे सक्राम- 
तीति वचनेन समयन भगवासत्वद्येमका्येमप्याचचारेत्याद् । 

ॐ 
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अथ सिन्धुभीदानप-- 

भखनेतुमुपागतताय भवतीमासन्नरङ्कोपितां 
वात्सस्पादिव ते वियोगचकितो बारां निधिस्सदगुरः। 
काकुरस्थाय् चिराय मागेमदिशन् कारमिनेवाऽमुना 
शोणकषेण रुषा ङुद्ोपयिषितः सीति दिते; सायकैः ॥२१॥ 

भवीति! हे सीति ! चद्टरकीयं निधिः ते वारल्याद्वियोगा- 
ष्वकितो भीतः समिर ऽऽपनायां सप्रीपर्तिन्यां सद्कायासुपितां 
भवती भत्यानेतुम् उपागताय भाप्ताय काङुतस्थाय विरापापि 
मार्गम् अदिनप्रदाता अतः रुपा गोणाऽक्षणाऽऽरक्तनेनेण का- 
लाने जाज्वरपमानेन असुनां रामेण दितैः सीक्ष्णेः। शितं च 
दरवले निरिति चेति मेदिनी 1 सायकैः शुशोपयिपित्तः अर्यं 
शरोपितन्य दति मनसि कृतथानिसः()। भवद्विरदमभदमानः व~ 
रापापि दति समति भावः । शपदैखषिकरीडितं दत्तम् । 
उक्सप्नाच॥२१॥ 

अथ सेहवन्ध भरस्तौति-- = \ 

भ्रपाय महतो गिरीन् मरस्षभमन्तरिन्द्रेण यो 
ऽप्धायि वसुधासुते तदनुजस्त्वदर्थं बुधः । 

२९ दे खीते | राचणाऽपटटनां निजतीस्गतां लटुरपुरोमपिष्ठिन। १५ 
प्रनिनेवुसुषागनाय रामाय ते वातसदयाद्धियोगभीतत दप गाप 
दानरत्वरिपता समुद्रः कोधास््रतिनाऽऽरक्तनयनेन संगतीप्पष 0 
सीश्णैः शरः द्लोपगिच्छाविषयोषत इति त्वसप्सिप्रतिथम्धधा् ६ ¶- 
द्प्यश्चोपणाय संनद्धो ऽभूदिष्याद 1 

२२ दे मदीसुने ! यः समुद्रः पर्वतप्तच्छदोयतेनेनपरेग १४।१। | 
पवेताच् निपा्ाऽन्रदुवैववदनुज उयनद्रो समो पागस्तुपर्। 



१५० सखव्याख्याऽ््तरणे लक्षगीसर्दस्ते 

अथ सैवुबन्धनविचारः-- 

देवि सद्धं दयितं नदीनां 
ऋ 

, ठन्सतां शरण्यः शरणं स गच्छन् 1 

कुशेशयाक्षो ऽपि कुशेशयत्वम् 

प्राप स्वदावासपदाशयेव ॥ २० ॥ 

देवीति 1 सततां साधूनां शरण्योपि राम, ल्वदर्े खसाप्यर्थ 

दीनां दयिते पतिं समुद्र शरणं गच्छन् तवाऽऽबाप्तपदस्य वप्त” 

(तस्थ(नस्य पदास्येस्य्थः । आशया इच्छ्येव कुरोदायाक्तः पथा- 

क्षोपि कुराशयत्व प्राप सथुद्रतीरे मागदानाय भायोपवेशनं चका- 

रेसर्थः ! अये भावः-ङुोणयः शयने, स तावव(शखरत्वेन केण्दो- 

पि परमपविन्त्वानेनरूपे एकदेशे रीङृतः कुशे शेते अक्षि यस्ये- 

खभीन्तरात् 1 स्वदर्थ त॒ सरवाद्ष्विति । यश्च कृशेशयः पः() स 

भवदावासत एव 1 ततश्च तवागमो अवश्यम्भविष्यति इत्पाश्चया 
अयमपि कुशेशयो जात इति भावः । उपजातिदत्तमू ॥२० ॥ 

५, 
~~-----~~ 

1 

(1 

२० दे देवि } सतो शरणे साधघुमेगवान् रामसत्वस्छृतरे नवीपतिं 
्रणसुपगच्छन् स्यं छो श याकता ऽपि त्वद्धसतिख्दानोपरुर्भाऽ$ द्ये 
घ छुशेद्यपत्वं भाक्तवानिति कमलाक्षोपि स्वद्धसतिष्यानभुतकमल- 
पद्भराष्ट्यारायेव कमलत्वं भापदिति के गलनेत्नमाने स्वक्निवासभूत- सि (4 पमरपदमागपि सवं(ऽ्चयवेपु तसपरप्या्ववा कमरुताभगच्छदिवि, 
शचिन्रमय प्रतिपादयनु त्वस्प्ाप्य्यै कमलाक्षः स समुदः मागैम- दिति संति देवादथमै ददाति खति रोपादभशयनं समुद्रतीरे समाथयदियाद् 1 

; 



प्रयद्प्तवफः ६। १५१ 

अथ सिन्धुभीदानम्-- 

भ्रयनेतुमुपागताय भव्रतीमासन्नलङ्कोपितां 
वास्सत्थादिव ते वियोगचकितो वारं निधिस्त्वदगुरुः। 

काकल्स्थाय चिराय मामैमदिरशन् कारचिनेवाऽमुना 

श्योणाक्षेण रुषा डा ङोपयिपितः सीते रिते; सायके: ॥२ १॥ 

भवीति हे सीति ! खदरी निधिः ते वात्सल्यादियोगा- 

ष्ववितो भीतः सन्िवाऽऽप्नायां समीपवर्तिनां खड्ायायुपिर्ता 
भवतीं परस्यततितुभ् उपागताय भाप्राय काङ्कतस्थाय चिरायापि 

मार्गम् अदिशन्नमदाता अतः सुपा शोणाऽन्षणाऽऽस्तनेत्रेण का- 

छाने जाज्वटपमानेन अमुना रामेण रिपः पीक्ष्णेः। शितं च 

दुवे निरिति चेति मेदिनी ! सायकः शुशोपयिपितः अयं 
शषोपितव्य इति मनसि कतवानिसये;()1 भवद्रिरहममहमानः श्व. 
रापापि द्यति स्मेति भावः । शादृटविक्रीितं इत्तम् । 
उस्मेक्षा च ॥२१॥ 

अथ सेतुबन्ध म्तोति-- र 

म्रपाय महतो .गिरीन् प्रसममन्तरिन्द्रेण यो 

ऽप्यधायि वसुधासुते तदनुजस्तवदर्धं बुधः; । 

२१ हे सीते { रा्रणाऽपहनां निज्ञतीरगनं 
प्रतिनेतुमुपारनाय रामाय ते वात्सल्ग्रदियोगमीत इव 
दालक्त्वर्पता सयुद्रः कोोधाधमातनाऽरक्तनयभेन संगतौभनिनेव १ 
तीणः शरः च्तोपगोच्छाविपयीरूत दाति त्वस्प्िपतिवन्ध 
च्रस्यसापणाय संनद्धो ऽमूषद्िखयाद् } शयुः 

२२ दे मदने {यः समुद्र पवतपक्च्छेदोयतेनन्द्रेण 
पचतान् निपाल्याऽन्तरपूयततदनुज उपेनद्ये रमो व 

पैः 

1ल्कापुरीमधिष्ितां ताँ 



श्र स्म्याखवाश्यतरणे लक्ष्मीस्दसे 

अमुं वहिरिखधरैरपिदधन्निधि यादसां 
कपिव्रजकराऽपितेः किमिह शेपपूति व्यधात् ॥२२॥ 

रपालेति । अयं मैनाक।य मदरये ऽभयं दत्तवानतः सर्वथा 
ऽऽच्छादनीय इति इन्द्रेण महतो गिरीन् मसभं वटाननिपाल्य 
यः. सिन्धुः अन्तरे च भप्यधायि आच्छादितः हे वसुधापते ! 
तदुज उेन््राऽवताये रामः दुधः विद्वान् भ्राव्रद्धीकृतनिबोडं 
अभु यादं निधिं सिन्धुं कपीनां त्रनानां समूहानां करा्पितै- 

रिका; अपिदधत्सन. । अपिधानातरोधानेयमरः। इह शेषति 
श्चावछृत्यकेपपूरणं ्यधादकरो्कि १ न दि 1 तार त्वदमेव से- 
उमवधाद । अन्यथेकदेपिानं- न संगच्छेतेति भावः । पृथ्वी- 
हत्तम् ॥ २२॥ 

अथ सेत्वन्धफलं वभयति- 

अङ्पघ्रचोरदणोरपि किरु फट वानराणां नराणा- 

माराद्रादि तरितुमनसामम्भक्तासहसां च । 

पवेत्ेयेदिरपि तमाच्छादयन् ज्यायसा घ्राता समारग्धस्य पततः ख- वा बि सुद्वपरणाख्यस्य कमणो यदिराच्छादनरूपं चेष॒पूरणमकरोव कि?- 
मिच्युत््रे्छते । |. 

ठ रदे जननि ! मान्यो रामचन्द्रः चाठुसदनान्मानिनीं भवती- मनेतुमिच्छुयथाययथं जलानां पापानां च रािञुत्तिवीषूरणां कपानां मानवानां च चरणयोरनत्रयोश्च फटसूपं सेलुवन्धनकृत्यं फौतुकादि- द्ध द्रति त्वद्य स्तुदन्धनप्रयासमङ्कीरूत्य वानसच् पार्गमनस्र- 



प्रयदस्तवकः ६ } १५३. 

मानाऽहैस््वामदितभवनान्मानिनीमानिनीपुः 

काकुस्थो ऽसौ जननि विदधे केतुकास्तेतुकाथेम्॥२ ३॥ 
र्भोरिति। हे जननि ! मानाऽदैः पूज्यो ऽसौ काङ्त्खयः 

शामः अहितस्य शत्रोर्भवनाद् शरदाम् अनिुमिच्छुरानिनी- 
पुस्पन 1 नीम् प्रापणहृत्यस्मास्सन्न्तात्सनादतित्युः । आराच्छी्ं 

अम्भसां जरान रादि सशुद्रम् अंदेसां पापानां राति समूहं 
करभेणं तरितुं मनो येषां तेपां वानराणां नराणां च अङ्घ्प्रोः 
अक्ष्णो पं फलभूतं सेतुका कीतुक। त्को रुकेदेतोर्िदथे 
फिमिद्छुसक्षा । वानरास्ठ सेढमवरम्न्य ठद्ाङ्गताः अररणा ल~ 
द्ैनात्य(पनास इति स्वानिततवया्र घटता) वानराणां नराणां 

च पपदरशकं नद्यतामिति त्वसापिसाधने एतन्मादात्म्यमित्ति तवे 
कौतुकावं सेतु व्यधादितति भावः । कादूखविक्री डित्तम् 1 य~ 
यास्य च ॥ ९३॥ 

अभ् सेतुबन्धफरं कथयति- 

अन्तयैः स्फुटमनलेन बारितो ऽप्सु 
विश्वेषां जननि विधातुमेष सेतुम् 1 
सद्िप्पाऽऽकुरूरघुनाथचोदनातेः 
पथोधिर्दिरपि वारितोनखेन ॥ २४॥ 

अन्ती \ दे पिद्ेषां सर्वेषां जननि मातः ! पाथोर्पिः 
<~ 

अथान नश्च सतु दषा समुद्रस्य ब्रदतयां ष्यपोदतीति श्यद् 
मदवुर्तिनियहैणसमयोन् चकारत्यादह ] 

२४ हे जगज्रननि } य: समुद्रः स्पष्टम अनेन ( वडवाऽङ्धिना 
मखभिर्नेन च ) अन्तरम्सु निवारिनोपि व्वसष्ावयाशुलरामग्रेरयायः सतुं फु घदिरपि नखेन तन्नान्ना चानरेण चरित इति अनलेना- 
भन्तजैख चरितस्य वद्िरम्यसचासितस्वरूपवैचिन्पोपन्यासमुदेनाह १ 

५ 



१५२ सभ्याख्याऽ्वतरणे लदमीसदसे 

अमुं बहिरिखाधरेपिदधन्निधि यादसां 

कपिव्रजकराऽपितेः किमिह शेषपृति व्यधात् ॥ २२॥ 
भपाल्येति 1 अयं भैनाकाय मदरये ऽभयं दत्तवानतः सर्वैथा 

ऽऽच्छादनीय इति इन्द्रेण महतो गिरीन् प्रसभं वलान्निपा्य 
यः. सिन्धुः अन्तरे च भ्रप्यधागि आच्छादितः हे वधाते 1 
तदनुन उपेन््राऽवतारो रामः बुधः विद्रान् भ्राजद्धी कूतनि्वोढा 
अगरु यादसां निधिं सिन्धुं कपीनां व्रजानां समूहानां करार्पितै- 

रिला्रेः अपिद्धत्सन् । अपिधानातिरोधानेसमरः। इह देषपूि 
श्वावृक्ृत्यशेपपूरणं ्यधादकरोर्कि ? न दि । तर्हि स्वदर्भमेव से- 
उमवध्राव । अन्यथेकदेशपिषान- न संगच्छतेति भावः । पृष्वी- 
इत्तम् ॥ २२॥ 

अथ सेतुवन्धफलं वणयति-- 

अङ््रयोरद्णोरपि किरु फलं वानराणां नराणा- 

मारद्रादि तरितुमनसामम्भसामेहसां च । 

र, १, 3 
पवतेवद्िरपि तमाच्छादयन् ज्यायसा ध्राघा खमारन्धस्य.पयैतैः स~ 

सुद्रपूरणाण्यर कमणो यदिराच्छादनरूपं शेष प्ूरणमषरोत कि?- 
मिच्युसरष्ठते 1 8 

. २२ दे जननि 1 मान्यो रामचन्द्रः दाठुसदनान्मानिनीं सवती- 
मानतुभिच्छुषेयायथं जलानां पापानां च रादिमुत्तितीपूरणां कानां न् एन ङ ५ 4 1 च चर्णायानश्रयोश्ध फलरपं सितुयन्धनष्त्यं यरीतुकादि- 
पथचद्ति त्वदयं स्तुषन्धनग्रयासमद्गीरत्य घानरानर् पारममनस- 



प्रयलस्तेबकः ६ 1 ४ 

स्वगीदेव भगीरथः पिठकृते मगीच रोपात्रिख- 

दानीतिरपुनीत खोकमखिखे गङ्खेस्तरद्वैः कृती ॥२५॥ 
सेतुमिति \ हे देनि स्वभरकाशे ! रघुपतिः श्रीराम; भवत्कृते 

सखद सेदं खषा उत्पा नान् खोकांधाऽयुनाव पर्रिनीचकार + 
कुत! इतिं चेव । एतेषां प्रमिद्धानां खगरनास्नो र्न; अन्ववाये 
वे जलुभन्म येपां राज्ञाम 1 एपः एकः! क्रिया अथैकरी म्रसि- 
द्ध" इये्व॑रूपः; स्वमाप्रः । शीलं स्वभावे सद्र यमरः 
धुय निश्चयेन । . तदेवाऽरयान्तरेण द्रदषवि-भगीरथो नाम रत्र. 
शय एव राजा पिवते पितरण्दारार्थं स्वगता रेषेणाः 
विलात् कट्पो ऽनच्छ आविल इस्यमरः। भगौच्छङुराचाऽऽनी- 
तेगं दिश ङ्गासम्बन्धिभिस्तर दैः कृती पुण्यवान् स; अग्रं लोकः 
श्च अपुनीतं पवित्रीचकार ! शादूकविक्रीडितं त्तम् 1 विकस्व्- 
सलद्भारः ॥ २५१ = 

अथ युद्धसन्नादल्ङ्कारोधौ वर््यते-- ॥ 

प्रभोरछङ्कोपनिरोधमस्ब 

छूताऽपरसधेपि करिष्यसीति ॥ 

शुपाड्छिवाश्च तपस्या समानीनेर॑द्ध(सम्बन्धिभिस्तरद्धैरणिखे जगत 
पाचयामातति मदां निज्ञकार्यमपिं परोपकाराय भवनीच्याद् 1 

२६ दे अम्ब! त्वं छताऽपयये ऽपि जने प्रमो; रामस्य सर्वधा को- 
पप्रानन्रर्धं करिष्यसीति देतो रामरद्रसा कपयस्त्वद्रसै 

गसोपसेधं चक्रुरिति यमव्ास्तानां तेषां काद्ापचिरछे ऽपयघ्रे जाते 



, १५४ सम्स्थया शघतरणे टष्ट्मीसदस्ने 

अन्तः स्फुटम अनरेन वडवाप्मिना वारितो निवारितः अस्ति 
दि समुद्रे वाडवो नामाऽग्नियस्ठ द्रादशक्रोदामात्रं जरं पिवतीति 
छोकपरसिद्धम । स एव पाथोधिः सिन्धुः त्वह्छिप्सया लां क- 
न्धुभिच्छया ऽऽ कुरस्य रघुनाथस्य रामस्य चोदनातः प्रेरणया 
सेत विधातुं रचयित नेन नख्नाश्ना वानरेण बहिरपि बा 
रितो निवारितः । अयं भावः-सिन्धुः अनेन अनरेण देवेन 
चै रलयोः सावण्याव वारितो मागोऽपदानेन निवारि्तोपि नेन 
वौनरेण नरेण च वदहिर्पि वारितः इति त्वस्माधिष्याङलत्वा- 
ऽतिशयः । स्वकाधीसाद्व्याक्खो हि पुमान स्वकायेमतिव- 
न्धकं स्रमपि अन्ततो बाह्यतश्च येन केनापि प्रकारेण कृत्वा 
निवारयति इति हि रोके प्रसिद्धमा अतः अनल्वारितः स- 
रितिः त्वद्य नठ्वारितः कृत इति । अथ च भगवता श्री- 
मद्वाजाधिराजरामचन्दरेण भगवता भाविपय। रोचनया समुद्र 
श्षोपणार्थं नियुक्तोप्यनरः; तव॒ तजजनकत्वादिप्षपतेन शेयि- 
रपपावहनीति न स्वरकायैक्षमो विजातीय इति सजातीयेनैव न- 
रेण सयो वाति सम ! जलवन्धश्च लके नलेनेति सिद्धमिति 
या विच्छित्तिविरेषः 1 परदपिणीरत्तम् ! शछेपश्च ॥ २४ ॥ 

अथ पुनरपि फटं कथयति-- 
["ऋ) 
सेत देवि भवत्कृते रघुपतिः खुष्टा जनांश्वाऽपुना- 
देतेपां सगराऽन्ववायजनुपामेय स्वभावो धुवम् । 

॥ 1 
~~ 

२५ देवि | समो भवत्याः; 
यय 1ह भ्यगरराङुःल)।त्पन्ना 

श्य पष राजा श्हपिदट 

न र्त स्पतुमर वद्धा लोकानपाचयत, 
1 स्वमाको यत्त मगीर्थो नाम सगरः 

म नसपद् ग्धानजपिश्रुद्धाराय स्षगद्ाव्क- 



श्रयलस्तबकः ६ । १५५ 

स्मदि भगीरथः पिचकरुते मगौच रोषात्रिला- 

दानीतिरुमीत रोकमलिरं गाङ्गैः कृती ॥२५॥ 

सेदुषिति । हे देवि सपक ! रघुपतिः श्रीरामः भब 

खद्यै सेद रषा उपाय जनान लोकांवाऽषुनाव परित्रीचकार् 4 

कता इति वेव । एतेषा प्रमिद्धानां सगरनान्नो राक्र; अन्ववाये 

वमे नुन येधा गङ्गाम । एषः एका क्रिया बधैकरी भर्ति- 
द” शयेवरुषः स्वभावः । शीसे स्वभावे सदूते इयमरः १ 
धुवं निभेयेन । . तदेवाऽ्यान्तेरेण द्रढपरति-भगीरथो नाम शत- 
वद्य द रजा पिते पितृणाठुद्धाराथं स््गौत्तया रोपेणा- 
बिलात् ! लुपो ऽनच्छ आविर इत्यमरः! भगीच्छहराचाऽऽनी- 
तेग कभ ङ्गासम्बन्थिभिस्तरेः शती पुण्यवान् स; भीरं रोकं 
च अपनीत पिन्रीचकार । शाूखयिक्रीदितं शतप 1 विकरस्व- 
रारङ्कारः ॥ २५॥ । ४ 

अय सुद्धसत्रादलङ्कारोधो प्ण्यैते-- 
प्रभोरलङ्कोपनिरोधमम्ब 

कूताऽपसयेपि करिष्यसीति ॥ 
॥ 

छगच्करच तपसा समानेतेगेद्धसम्बन्धिभिस्तरद्ैरपिलं जगत् [~ + त निजक्ायमादि पर ^ पाचयामरारततति मदतीं निजकायमरपि परोपकाराय भवनीत्याह् । 
दे मभ्य वं छत।ऽपयधे ऽपि जने प्रभोः यमस्य सदयः क्ते पमनिबरन्धं करिप्यसीति हेतोः रामदरास्याः चपयस्स्वद चनूान पध चज समदा तेषां फादपवित्ेऽपयये जतिप 



१५द् सन्यास्याऽचतरणे रक्ष्मीक्षदसे 

लङ्कोपरोधं रघुवीरदासा 
हन्त त्वदर्थं हरयो वितेनुः ॥ २६ ॥ 

भरभोसित। हे अम्ब ! कृताऽपराधे ऽपि पुर्ये मभोः श्रीरा- 

मस्य अरप अदयर्यं कोपस्य रोपस्य निरोधं भतिवन्धं करि 

ष्यसि इति देतना रघुव्रीरस्य दासाः शसाः हरयो बानराः ह- 

न्तेति पिस्मवे सद्यं लड्ानामनगर्य उपरोधं निरोधन वितेरुः 

सविस्तरं चक्कुः 1 तयु विस्तारे इसस्पाछिद्.। भ्रलेः स्वामिपताम्यं 
कदय चिदपि नाऽऽचरणीयमिति भावः 1 उपनातिरत्तम् । विरो- 
धामासालङ्ारः ५२द॥} 

अथ रामप्रयमुयुद्धम्- 

भीति निनीषुः भियदेवतां स्वां 
समुद्रतीरे हि चरन् स रामः 

महाहवं मैथिकि वर्धयिप्य- 
न्ञयोमुखेन व्यट्ुनात् पराशक्च् ॥ २७ 1 

आतिमिति । दे मेथि ! परिया इष्टा चाऽसौ देवता च तां 
त्व प्रीतिं दषं मात । ुतमीतिः मदो दै इत्यमरः ! निनीपुर्मवु. 
मिच्छु; स रामः समुद्रस्य तटे चरन् सञ्चरन् टि निश्चयेन म- 

पोपदूसेकरणेन व्वं॑र्द्धिष्यसीति त्वरा ते छट्धपुर्मवस- 
खधुरित्याष्ट ॥ 

२७ दे भैयिलि ! ष्णदेवनायास्तव शनये ससुद्धनख्चारी रमे 
मदादवं ( मदायुदधं, महायाग च ) चद्धयिभ्यन् अयेमुखेन ( यणेन, 
छुटरिण च 2) पलाद्ान्, ( राक्षसान्, पलादाष्क्तोश्च ) चिच्देदेति 
स्वदय युद्धारम्भमकरोदिर्याद । 



प्रयक्लत्तेयकः ६ \ १५७ 

हाश्वाषावाहवो यज्ञश्च तथ्, अन्यत्र मदांधासावादवो युद्धे च 

तम । आहवः समरे यन्न इति हेमचन्द्रः । बर्षयिप्यन् करिप्य- 
भाणः अयोमुखेन कोदश्खेण बाणेन च पलाशान् समिधः 

अन्यत्र पं मांप्रमश्नन्ति ते पठाश्चा राक्षतास्तान् 1 पलाष्पः 

किक प्राम्ग्यां राक्षे इति विश्वः । व्यलुनात् अच्छिनद् । 
उपजातिदत्म् । शमोसेक्षारह्धारौ ॥ २७ ॥ 

अथ परसरबधः-- 

तद्िप्सयैव धर्मेष्वासक्तो विप्रयोगिवद्यसनी 1 

काचन दानसमूरि मुवि बरदेविपरहुस्तमनयदिनः॥२८॥ 

स्वदिति 1 स्वां लन्धुं पाप्तुमिच्छा तयु .ध्मषु आसक्तः । 
तत्परे मसिताऽऽसक्तौ इयमरः! वरदे ! व्यसनी विपत्तिमान 1 
व्यसन चिप शरैश इत्यमरः ! इनः रामः विप्र्योगिवद्िरषिव- 

साश्चनस्य सुवणस्य दानस्याऽणस्य समृद्धि विप्रस्य द्विजस्य 
दृस्ते परति अनयत् । अथय चमे वरदे घमः धनुः इुवीणः 
तयोरासक्तः प्रहस्तं तत्सेज्ञवं राक्षसं कां चनाऽनिर्मैचनीयां दा- 
नस्य खण्डनस्य \ दो अवखण्डने इत्यस्मारस्युद् ! समृद्धिम् 

€ दे बर्देवि ! चसद { च त्वर्थे शरष्वःसक्तः ९ सुरव 
णाऽऽसक्तः, पुखयेपु निरनश्च ) व्यसनी ( विरदचिषुरः, दानेव्यसनीं 
ष्व } इनः (धभू-सम, माद्यश्च) विप्रयोगिव्रत ( वियोगीच, घ्राद्ययायो- 
गिव ) शनि काथिनदानसष्धद्धिम ( जनिवेचमायां - छेदनि, 
शुवश्यवितस्याधिक्यं च) प्रहस्तं (तप्नामकं राक्षसं) चिप्रकरं च भाप 
यमतत च्छेवेण रक्षमोपरा्ये पुप्यासक्तः कथचन आद्यो दा- 
नज्ञोदो चराद्यणयोगो सुवदने विघरदस्ते करोतीति वदन् स्वर्ात्तये 
धठुचौणनिर्तः विस्दचधुरो यमः प्रद्तनामानं राक्षसखमवधीदिल्याद ॥ 
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अनयस्मापयामास । धर्षः पुण्ये यमे न्याये चापे इति विश्वः । 

गीतिदत्तम् ! शछेषालङ्कारः; ॥ २८ ॥ 

अथाऽतिकायनाशः- 

सदस्युदार ऽप्यतिकायमान- 

महाख्ये सलयभितोरणाम्रे । 

जयश्रिया हन्त बखा्रूतोपि 
~ त्वय्येव विन्यस्तमनाः स नाथः 1 २९॥ 

सदसीति । हे सति सीते ! अभितः समन्ततश्तोरणान्यग्र 

द्वारदेशे यस्मिन. त्मन् सद सि सदोरूपे उदारे अतिकायमान- 
महालये । कायमान ठणोकसीत दैमाव तदतिक्रान्ते स्णादि- 
मये महारमे महा मन्दरे, अन्यन्न संद्धिरसिभिः खङ्ैर्दार-अ- 
तिकायनामरप्तसः मानस्य गर्वस्य महानाशो यत्र तत्र रणाग्रे 
अआभितः जयश्रिया वलाद्रूतः अतः स नाथः सदारोपि त्वयि 
सीतायामेव विरेपेणाऽधिकतया न्यस्ते स्थापितं मनो येन सः 
आसीव 1.उपजातिटत्तम् 1 छेपाज्डारः 1२९॥ 

= ३ २९ हि स्ति। उभयतो वदिद्धंराऽ्रवति, खभाविधये मदाति, स~ दाशालोपरोपिते कृणादिनिभरतश्दातिश्चापिनि मदाणदे, पवं सद्धि- सिय ~ रसिभिव्यापे, अन्वकायारयसन्षसगयेमदाम्रख्यकारिणि युद्धाप्र ज £ ट यलक्षम्या ( पर्ति यस्यति सुच्यते ) याद् शृतोपि रामः ध्वट्यया$ऽपक्तमना इ्तिनच्छेयेण वदन्. च्वत्टरते ऽह र 
त व्च च्वर्र्ते ऽत्िषायनामक्रयश्चस- 

धथमफार्पदिलयाद्। । १ 
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अथेन्द्रजिनिघनम्-- 
व्रिष्णुः स्वं स्वहिरहा ऽसदिष्णुरपांसुरे हंसकुराव्रतसः। 
तपछरूपस्य छृतप्रभेदं निनिन्द भूनन्दिनि मेचनादम्।॥३ ०॥ 

विष्णुरिति! हे ऽपां निप्पपे ! ईैसकुरस्याऽयतंमः रामः 
मराखना मको यत्िनायकश। हसो पिहङ्कगेदे स्यादकेँ विष्णाविति 

चिद्षः । स्वये तव सीताया निरदस्याऽसर्हिष्णुः सन्. अछद्भूस्- 
निराछृञ्पजनेत्यादिनेष्णुच् । विष्णू रापः । तपखरूपस्य छ- 
कष्मणस्य प्रीप्मप्य च कृतः प्रभेदः नासो विरेपश्च येन तै मे. 
घनादं धनशच्दितं रावणस्तं वर्पाकालं च निनिन्द । अयं 
भावः-रामो खह््मणमद्कमयनाद् ना्निततरान्, नह् सूरयर्वशजेन 

सपस्वरूपविशेपकारी मेयनादो ग्रीष्मो चा ¶नन्दित्तव्यः, नवा 
यत्तिना तपोविरेपाऽधिकरणं वपौकालो निन्य, तपःस्थिते- 
रेकलाऽस्थानसाध्यत्वाद । एतद्युक्तमपि त्वद्य तमिति । 
उपजातिरनत्तमर् 1 शपारङ्भारः ॥ ३० ॥ 

१ 

( 

३० दे खाध्वि, भूयते ! व्वद्धियोगाऽसदिष्णुः रसकुलाभ्व्तसः 
( सूर्यघंदयः, सजदसो, यनिवयेश्च ) विष्णुः रामः तपःखरूपस्य 
( धमेमूर्तष्मणत्य, ग्रीप्मन्तुरूपस्य, तीययात्रादि पुण्यकर्म खरूपस्यः 
ष्च) छनप्रसेद ( छतयविदारणं, रतनां च ) मेघनाद ( इन्द्रजितं, 
घनगर्जितं च ) निनिन्दरेत्ति खूरवंदयो रामः शक्तिघातेन रतसौनि- 
तिषिदास्णमिन्दजितं निनिन्द, तथा राजदंसो प्रीष्मतौस्वरूप- 
नाराकमेधगजिनमात्मदुःखाकरं निनिन्द, प्व यत्तिचयैश्च दीधया 
च्रादिपुस्यकमेणों वपस्वेकन्न संवस्त"द्विति चचनेन भरततिवन्धर्क 
सपा चन्द मेधगाजत [नानन्द्ाति छछपवाच्न्येणाह । 



१५८ स्दद्याख्याऽवतरणे टषमीसदसे 

अनयल्मापयामास 1 धर्मः पुण्ये यमे न्यामे चये ईत विश्वः । 

गीतिरटत्तम् । छधेषार्द्धरः ५ २८ ॥ 
अथाऽतिकायनाश्षः--. 

सदस्युदार ऽप्यतिकायमान- 
महाख्ये सलभितोरणाप्रे । 
जयश्रिया हन्त चलादभूतेपि 

~ च्वय्येव विन्यस्तमनाः स नाधः ॥ २९॥ 

सदसीति ! हे सति सीति 1 अभितः समन्ततस्तोरणान्यर 
द्वारदेशे यस्मिन तस्मन सद स सदोरूपे उदारे अततिकायमान- 
महालये 1 कायमानं ठृणोकसीति दैमाच तदतिक्रान्ते स्रणीदि- 
मये महार महामन्दिरिे, अन्यत्र सद्धिरस्तिभिः. खदवैरुदारे"अ- 
तिकायनामरक्षसः मानस्य सर्वस्य महानादो यत्र तन रणप्रे 
अभितः जयया वङाद्ृतः अतः स नायः सदारोपि त्वयि 
सीतायामेव वरिरेषेणाऽधिकतया न्यस्ते स्थापितं मनो येन सः 
आसीत् ।.उपनातिदत्तम् । छपालह्रारः ॥ २९ ॥ 

{ति हि ये शे सति । उभयतो चदिदंसऽ्रवति, सभाविषये मदति, म~ 
दाशाखोपशोभिते ठृषादिनिितगदातिदागयिनिः मदगे, पवं सद्वि व ससिभिर्याति, अ चकायारयसक्तसमवेमहाप्रख्यकारिणि युपर, 
जयलद्म्या ( प्ति चर्यति सुख्यते ) यखादू इततोवि रामः स्यय्वयाऽऽमक्तमना इति ् छेयेया वदन् च्षच्छरते ऽहि र्वत्छते ऽतिकायनामफयक्षक्त- 
५ द्च रवतर्ते ऽतिफायनामकयश्षस 
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अयेन््रजिन्निधनप-- 

विष्णुः सथ खष्िरहाऽसदिष्णुरपांसुले हंसु खावतसः। 

तपलरूपस्य कृतप्रभेदं निनिन्द मूनन्दिनि मेघनादम् २०॥ 
विष्णुरात हे ऽपे नप्पपे ! ईैसऊुरुस्याऽ्वतंमः रामः 

मरानायको यतिनायकथ । हंसो विदङ्गेदे स्पादरके विप्णाविति 
विदयः ! स्वयं तव सीताया चिरहस्याऽसा्िप्णु; सन. अलद्कन्- 
निरफृञ्यजनेत्यादिनेष्णुचू । विष्णू रामः । तपसखरूपस्य ल- 
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क्मणष्य प्रीप्पस्य च तः प्रभेदः नाश्नो विशेषश्च फेने मे- 
घनादं घनशब्दितं रावणसुतं वर्पाकालं च निन्द् । अयं 
भाचः-रामो लक्ष्मणभदकमेनादं नाकितवान, न दि मुर्य्वसनेन 
पखरूपविकेपकारी मेधनादो ग्रीष्मो वा निन्दिततव्यः; नवा 
यतिना तपोवशेपाऽधिकरणं बपीकपलो निन्यः, तपःस्थिति- 
रेकत्राअस्थानसाध्यत्वा त् । एतदयुक्तमपि स्वदेर्थं कृतमिति । 

[-3 ५, 

उपजातिरत्तपर् \ छपालङ्कारः ॥ ३० ॥ 

३० दे साध्वि, भूसुते ! त्वद्धियोगाऽस्दिष्णुः देसकुखोऽ्वसः 
( सवयेदयः, रजरेम्मो, यनिचवैश्च ) विष्णुः यमः तपञसखरूपस्य 
( धनमूर्नकमणव्य,श्रोप्मततुरूपस्य, सीययात्ादि पुण्यकरस्बरूपस्य 
च) छनप्रमेद्ं ( छनविद्ारणं, रृतनाशं च ) मेघनाद ( इन्द्रजितं, 
धनगर्भितं च ) निनिन्देति खयवंदयो रामः श्राक्तिघतिन रुतसौमि- 
नविदारणमिन्द्रजिते निनिन्द, तथा राजंस श्रीप्मतैस्वरूप- 
नाकमघगसिनमात्मदुःलाकरं निनिन्द, प्यं यत्तिवयेन्य सीधया- 
अणदुपयकरमेणो , "्वपंस्वेवात्र॒संवसे'दिति वचनेन भ्रतिवन्धकं 
यददचन्दं मेधगनजिते निनिन्दति छपत्ैचिच्येणाह् । 



१६० सञ्याख्याऽचतरणे कक्षमीघदद्े 
॥ 

अथ ुरभर्भञ्चनम्- 

उच्चैराव्रणसहमः कुम्भस्तव कुम्भिनीतनये । 

सयस्तन्यैरीति करोधदेनं जघान रघुनाथः ॥३१॥ 

उचचैपसित । ऊुम्भिन्यास्तन्ये कम्मे उच्वस्थेरावणस्यरा- 
चतस्य सहभू म्भः गण्डः(१) पक्ष उचेः रावणमराहतः इम्मा 
नाम राक्षसः दे म्भस्तनि ! तव सद्यः सपदि स्तनस्य कचस्य 
वैरी, पके स्थो भर्वः सथस्तनः । सायंचिरभाहेभगेऽन्ययेभ्य 
श्यनेनाऽव्ययाव दयु तटः भागनादेशः ! चेरी इति क्रोधात् 
ने कुम्भं रघुनाथः जघान हतवान् । उपगीयायोत्तम् । श 
पाटङ्कारः ३१ ॥ 

अथ कुर्मरकरौवधः-- 

रोकव्राताऽऽकम्भके कुम्मकण 
टुग्पजम्ब तत्कृते रामचन्द्रः ॥ 

अथौदेष त्वजञ्जनन्या धरण्या 

मारं श्रि देवि दूरीचकार ॥ ३२ ॥ 
~ ~ 

छोकेति । द ऽम्ब हे देवि { खोकव्रात्तस्य जनसमृदस्य 
आरम्भकं घातकं कुम्भकर्णं भात चच्छृते छम्पन्नाशयन् एषः 

च 

३९ ्े भूमैव ! उश्यरावणसदभूः ( उद्यस्थैरावतस्य समानः, 
खन्नतो दश्छाननघ्नतता च >) तव सथ ङ्चच्पुरभिनयरवश्ति 
दतोः कोपाद्राम पनं कम्ममवधरद्रिति छुम्मवधमादह 

शर देव्यम्य } रामो लोफकममूदघातके युःस्मकणी नाम रावण 
प्रतिर.व्वद्यवनापयन् त्वन्मातुमूमेरयाद्धारमपनिन्य षति त्वदर्थं 
छतः छम्मफणधवधा चमर्णा ऽप्ययोत्च् जात द्याह । 
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रामचन्द्रः अर्था्वन्नन्या धरण्या मूर मभूतं भारं दूरीचकार 

निवतैयामास । अयौदिसस्याऽयमाययः-कम्भकर्ण हि भयदं 

रोत्कान् हत्या इए गेदपवताकार ततः उच्छिष्टं मत भू. 

मेभीते भवतीति हुतं निष्कासनीय इति मसिद्धम् । अस्य दन - 
नात्तादक्षकरणाऽमायः सह्नीसद्ध इसयादिसयुक्त१ । शनिनी- 

चरत्तम् 1 अथौपर्तिरलङ्कारः । ३२ ॥ 
अथं सवररक्षःसेदननम्-- 

निर्णीय भूयस्तरपुण्यरभ्यं 
रामः क्षमापुन्नि समागमे ते । 
जीववाह्वं पुष्यजनाननका- 

नकारपत् खवेनिताविवाहम् ॥ ३३ ॥ 
निर्णयिति। हे क्षमापुत्रि | भूयस्तरेण प्रजुरतैरेण पुण्येन भ्यं 

ते समागमे निर्णीय निश्चित्य रामः, अनेकान् वहून् पुण्यजनान् रा- 
सरसांश्च। भवेत्पुण्यजनो यके राक्षसे सल्नेपि चेति विश्वः! आदवं 
यकं प्रक युद्धं च नीत्वा पराप्य स्वर्मनिताभिः अप्सरोभिः सह 
विवादम् अकारयत्कारयामासेति सर्वरकषःसंदारः शरीराम- 
करमरणा्ेषां स्थगौधिरपि जातेति 1 अय यत्तमापणपूरवकवि- 
घादमथोजकलेन स्वस्मिन् पुण्याधाने छतमिति भावः \ उपना- 
तिष्टत ! मृरोलेक्षारङ्कारः 1) २२ ॥ 

= व „ ३३ दे क्षमापुत्रि रामस्तव समागमं समथिकपुण्यधाप्यं नि- 
श्िष्याऽनेकान् पुण्यजनान् { यातुधानान, पुण्यकारिजनेश्चि » अपह्यं 
( युद्धं ) दये ( यागे } प्रापय्य देवाऽङ्नाविवाहमकास्यदविति च्छे 
पण अनेकान् राक्तलान्युद्धाऽभिुलान्निहप्य देवत्वं प्रतिसेरदेवाद्चनः - 

चाहं स्वस्रा ऽप्तास्यदिति याद्खसिस्यवधमर् ! - 
२९ 
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अथ रावफवध 
धरम हि पवेमवरृस्न्य छते जनन्याः 

कारं निनाय कुतुकादधिकाननं यः । 

देवि स्वदधैमवलम्ब्य तमेव रामः 

काट निनाय पनरप्यधिकाननं सः ॥ ३४ ॥ 

धर्मफिति । हे देवि ! पूत जनन्याः कृते मात्रध यः रामः 

घ पुण्याऽऽचारमवलम्ब्य स्वीकृत्य अधिकानने वने इलयथैः1 

कारं समथ निनाय गमयामापस्त सः रामः त्वदर्थं तमव धम 

चाप, धर्मो यमोपमाचापपुण्याचारेष्विति विश्वः। अवलम्ब्य स्थी- 

दख अध्रिकानि दश्ञाऽऽननानि खपनानि यस्य तं रावणम ई- 

स्यः \ कां यमे मति त्िनाय पापयामास । अकथितं चेति 
दविकभकस्वम् \ मातुः भरीतये इव सस्मीतयेपि यनाचरणं कृतमि- 
स्येतद्धि रामायणे रावणवधाऽन्तम् । वसन्ततिरकाष्टतम् ॥२४॥ 

.पापपच्चकनिरासहेतुना 

सेतुना तव छते महीसुते 1 

६४ दे देवि! घुस यः सामः मातुः केकय्याः सन्तोषाय धमाच्नित्य 
काननमध्य कोतुकारक्तारं यापयामास स त्वद तमेव धरम चाप 
मवलम्च्प भूया अप अआधकानन दशमुखमन्तमनयद्त्ि यः पुस 

मातुः छने ऽधिक्ाननं कां निनाय स स्वच्छृते पुनरपि अधिकाननं 
फालं निनि चमत्टातिमद मुखेन यवणवधं प्रतिपादयति । 

३५ दे. महोखुने 1 त्वल्छने पापपञ्चकस्य व्रहवादत्यपदमहापातक- 
पश्चकष्य नरास्वकेपरणन सेतुना खद्धां पराप्य पापिष्ठं दृद्राशिरम्ं 

नाद्ययनू दभ्यते रामश्चातुयेमदरयादत्ति पापपन्चकफनिरालकार- 
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एय पापद्शकं विनपछय्- 

स्लीहिता चतुरतामदरयत् ॥ ३५ ॥ 
पापेति 1 हे बदी्ुते ! तव कृते दर्थं पापपश्चकस्य 

"बरह्महया सुरपानं स्यं युपद्ननागमः । महान्ति पात- 
काल्याहुः सयोगं चैष तैः सदे'सादुक्तरक्तणत्य निरास- 
देवुभृतेन सेना समुद्रस्य परं॑रीरे तरमेर्प पापानां द्- 
शक स्मृतिरसिद्धं तथा च तिस्थरीपतौ-(रिषासेयाञन्यथा- 
क पैशन्यपरूषार्तम् । असत्मल पव्यापार।वभिध्या दम्विप्- 
धयः इति पापदशकम् ! अन्यत्र पापो रावणस्तस्य युख- 
दक विनाशयन् ईशिता प्रभुः रमः चतुरता चाहुर्यैमददेय- 
वीयामास । न॒हि पापहतौ सेठुरेव मम पापः रावणः तद्वात- 
कखे प्रपोजवः; किः तरि स्वनिष्टम् अद्धुतकौकरे सरपीततिक- 
रमिति) । रथोद्धताद्चम् । गदवितीयविभावनारुज्ारः ॥ ३५५ 

अथ सीताप्रहणप-- च, 

परमर्थयितुं हुताशना- > 
च्न्ियमिच्छेदिति साधुभाषितम् । 
भवतीं श्ियमम्ब पावका- 
जगहे जानकि रध्मणाऽग्रजः ॥ ३६ ॥ 

प्रमाथैषितुमिति } दे अम्ब हे जानकि ! 'हुनादानादूभेः 

येन सेतुना च्य पापदक्रकं विनाशयन्ति चातुयेभद्क्षेनुसेन 
शचणववे भगवतश्धातुषै.च्ैयति } 

३६ दे मातः } रमः 'श्चियसिच्छेद्धुताशनःदरित्ति सगघरुव्वनं शच 
ह्मापयिकुं सीतारूपां स्वां पाचकाञ्जम्रदेवयश्चिश्ुद्धि वर्णयति । 
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सकाशा भियं लक्ष्मीम् इच्छेत्" इति साधूनां भावितं वाक्य 
परमार्थयिं सीकर तदुक्तपर-+आरोग्यं भास्करादिच्छेनदरय- 
पिच्छेदधुताशन।व 1 रेखयेमीश्वरादिच्छेनमोक्षमिच्छे्ननादेनाद्' 
इति शौनकः । रक्ष्मणाऽग्रजो रमः श्रीरूपां भवतीं पावकाः 
घ्नणे स्वीचकार न तु स्वतः पूतायास्तव शुद्छभमिति भावः। 
ओपच्छन्दतिकं उत्तम् । अन श्रीकामिन वदिराराध्य इति भ 
माणस्य क्रोदीकरणासमाणालद्यरः ॥ ३६ ॥ 
` अय इन्राज्ञाकरणपूैकाऽमृतरष्य्या वानरजीवनम्-- 

प्राणव्यय छतवतः श्ुमांस्त्वदरथे 
भूयो ऽपि जानकि जिजीवयिषुः स रामः । 
वव्रे वरं त्रिजगतां वरदो ऽपि देवात् 
कायोऽ्थिनो हि पुरुषस्य कुतो ऽवलेषः # ३७ ॥ 

* प्राणव्ययतिति। दे जानकि {तदथं माणव्यं स्वमाणनां 
छतवतः छवगान् वानरान् । कपि्वङ्षठवगेत्यमरः । भूयः 
घुनरपि जीर्वायतुभिच्छुनिजीवयिपु; रामः चिजगतां लोकन. 
याणां वरदः सन्नपि देवादि््राव बरं वानरेष्वमृतद्टिरूपं वनने छतवरान्ः तदुक्तं भारते-चते रापः स्थितिं धे बाुभिश्वाऽप्रा- 
जयम । राक्तर्िहतानां च वानराणां समुद्धवम्" चह्याणिति शेषः । तया दि-कायौअधनः पुरुपस्य अवलेपः । दर्पो अपो 

=-= 

४७ दे जानकि ] स्ववर्यं युधि दृत्तधरा 
यितुकमो रामः ख्यं त्रिजगदर्पदोवि 
च्यते फायाऽधिनः पुमो रवैः छत 
यनरयां पुनसज्जीवन प्रतिपाद्यनि । 

यान् धानरान् पुनरुल्जीव- 
द्चन्द्राचदुलीषनं वरं यया- 
त्वनेन स्मर पश्निनद्रघरेण 



भ्रयल्लस्तवषः ई { १६५ 

स्वएटम्म इरयमरः । तः १ न उुतधिदिपति पाः! मनस्वी का- 

यार्था न गणयति दुःखं न च छुख'मिति । यसन्ततिटका । 
अर्थान्तरन्यासः \॥\ ६७ 1 

अथ विभीपणाय सङ्ादानम- 

काकुत्स्थः कमनीयूषणमणिक्षौमागयूहेमादिमि- 
स्तेषं देति निनाय वानरभ्ंस्त्वत्क्धुयौन् प्रभुः । 

४ ज ^ ९ ^ 

एतद्. युक्तमिदं तु व्रिरमयकरं यत् सत्रेनितोिणे 
रङ्गं हन्त ब्रिभीषणाय दिदि रलादियग्यहय सः ३८॥ 

काकुरेस्य इति । दे देवि ! काङ्र्स्यः पथु; स रामः नत 
माप्िकर्ये घुषीनग्रेतरान् बानरभटान् कमनीयैः घुन्द्रैभूपणेमे- 
गमिः प्तौमाग्ः श्ेषठवद्धैः देमादाभिश्च तोपे सन्तोपे निनाय 
नोतवान्. । घुथौनित्यन् धुरो यद्ूदकाभिति यत्मययः 1 पूर 
घुधधैरेयेसमरः 1 एतस्पूरवोकतं क्त, इदं तु धिस्मयकरे, विः! यव 
सर्यैनिवौरिणे सर्व॑खम्पादनकयै ऽतो रन्नादिदानपोग्याय विभी- 
पणाय इन्त खेदे रङ्ग सीसं देतचानिति विस्मये \ रङग रद्गसभां 
दत्तवानिति परिहारः 1 रङ्गः सीप्रकरद्गयोरितति हेमः ] पार्द 
विक्रीडितम् ॥ ३८ ॥ 

३८ दे दोव [ रामरवत्का्येघुरोखान् चानरथीणम् र्यालड 
ष्य(६स्वरसुघण्यदिधिः प्रणयामास्खेनवुूचितरव, परं स्का 
निचौदकाय रल्ाचयुपदारोचिाय विमोपणप्य यत् रद्धं ( सीसं 
साराजघमाच्च ) वन्तत्रानिद्ं विरुमयकरमित्ति साधारणकासै. 
ककय चानयो महादे परितोषिकं वितीये सथनिवेद्धिणे वि- 
भीषणाय नयुद्ानमाश्चयजनक्मित्ति च्छेषेण पैचित्रयं भत्तिपादयन् ` 
बिसीयणाय लद्कधिपल्यं द्वा राज्ञलमां तस्मै ददाविति विभाष 
सारोउयदराने अत्तिपाद्यति! - 



१६४ स्षव्याख्या$्नतरणे ठषमीसटसे 

सकाशा भिय र्मी इच्छेत्, इति साधूनां भाषितं वाक 
प्रमार्थयितु सयीकठ तदुक्तम-“आरोग्यं भास्करादिन्छा्छ्य- 
परिच्छदुनादानाव ! रेवयमीक्यरादिच्छेन्मो्षमिच्छेलनादेनाद्' 
इति शौनकः ] लक्षषणाऽग्रजो रामः श्रीरूपां भवतीं प्रवका- 

जे स्वीचकार न ठु स्वतः पूतायास्तव श्छभूमिति भावः। 
ओपच्छन्दतिकं त्तम् । अच श्रीकामेन बहिराराध्य इति भ 

माणस्य कोडीकरणास्माणाल्कारः ॥ २६ ॥ 
` अथ इन््राह्ञाकरणपूैकाऽगृतदष्य्या वानरजीवनम्-- 

भराणन्यर्यं कूतवतः श्ुवगांस्त्वद्थे 

ˆ भूयो ऽपि जानकि जिजीवयिषुः स रामः । 
` वव्रे वरं त्रिजगतां वरदो ऽपि देवति 

` कायौऽ्थिनो हि पुरुषस्य कुतो ऽवरेषः ॥ ३५ ॥ । 

^ भ्राणच्ययमिति। हे जानकि खद भराणव्ययं स्वमाणनारं 
छृतवतः सवगा वानरान् । कपिर पवगत्यमरः । भूयः 
पुनरपि जीवीयतुमिच्छुजिजीवयिषपु; रामः चिजमतां लोकन 

याणां वरदः सन्नपि देवादिन्द्राच् वरं वानरेप्वमृतटणटिरूपं यत्रे 
हतवान तदुक्तं भारते-त्रे राणः स्थितिं धर्मे शघरुभिश्वाऽ्परा- 
जयप् । राक्षर्निहतानां च वानराणां खसुद्धव भ” वह्माणामिति 
शेषः । तथा दि-कायीअधनः पुरुपस्प अवलेपः । दर्पो ऽवरेपो 

य ५ (६ ७ जानकि | सददध चषि दत्तप्रायाानूः चानरानू पुनरुञव- तुश्च ४ विज र व (८ ॥ खम् प्रिजगद्धर गदो पि देवेन्द्रावदुखीवनं वरं यया- 
त्ति फाया थितः दुमो मः छव १ श्त्पगेन समययन्निनद्रुधरेणं 

यनसणां पुनरज्जायनं प्रत्पाद्यनि ॥ ^ 



मङ्घरस्तर्चकः ७1 - १६७ 

अथ मद्भलस्तग्रकः ७ 1 
--:9:-~ 

अमद्गरूविराधादीनेक्षोयोनेः समुद्धरन् 1 
समद्गखान्यश्वकार स रामः श्रेयत्ते ऽस्वु नः ॥ ७॥ 

अयाऽप्मिन्सप्तमस्तवके सपर मङ्गल रक्ष्या प्रेति ष- 
मित मथमपये मङ्गरखामिति -तषिग निर्दिशान्मदलमाचरति-- 

माग्रेयं भजेयं तत् फणिशेलकुयुम्बिनः । 
मनीपिणो यदेवाऽशुम्रलानां च मङ्गरुम् ॥ १ ॥ 

भागभरेयमिति । मनीषिणो वव्रासो यदेव मह्गलानां च 
मङ्गरमिसाहुः तत्फणिरैलकुटुम्विनः श्रीहरेभीगधेयं भ्यं भ- 
जेयप्र् । न हि रकष्मीसटशे मङ्गटपित्पयैः । प्रथ्पापेक्ं विपुल 
नादत्तम् 1 रूपकोदातावलङ्कासौ ॥ १॥ 

तनति सिन्धोस्तनपरे“कथं चित् 
तत्रंशेशो यदि संनिधानम् ! 

तरणे ऽपि माङ्गस्यमुपैयखर्व 
दूव्ोदिरेवाऽज निददीन् नः ॥ २ ॥ 

तनोतीति । हे सिन्षोस्तनये ! तवांशस्य केदो ऽपि यदि कथं 

१ अथ सत्तमे मद्लस्तवकमार्धुकामः आदौ समङ्गरमङ्- 
रत्वेन प्रसिद्धायाः श्वीदेगयाः थीचेद्टाऽ्चरुपतेमीग्यरूपाया मजन- 
मास्ति 1 

२ दे सागसर्षुतनि | त्वेन्नामाऽवयववशोलचो ऽपि कथं चिद्यदे सं 

निधानं तनोति तर्हि वृणे ऽपि महन्मङ्कछकारित्वं मवतीन्यत्र स्वन्ना- 
मभूत्रीपदाऽचरयवा शेफ चटितनासकं दु वंपठणमेयोदादर्णनित्याद् 1 



१६६ सव्याख्या$यरतरणे लष्मीसदसे 

 अव्रतारान् दशा भगवानपलभतं जगत् समस्तं ते । 

नरां मातरकार्षच्छदिटकरण।दते न तस्य फलम्॥३१॥ 

इति श्रीमद ङ्कटाध्वरिव्िरचिते श्रीरदमीसदहसे 

भ्रयलस्तवकरः षठ; ॥ ६॥ 
अवतारानिति । हे मातः! तस्य श्रीरामस्य आत्मारामस्यापि 

तव इष्टकरणान् ऋते । अन्याऽऽाद्तिरते इति पञ्चभी । अन्यत्फं 
भगेएनमे = ददते ततः ते आपलयमूत युतरभूत समस्तं जगत्ततं 
राक्षतुमेव भगवाज्रीरामः मल्स्यङूर्मादीन् द शाऽतारानकार्षीव 
कृतवान् जगन्पात्वात्तवेति भावः । एवं च सर्वोपि पूर्वोक्तो 
यनस्त्रद मेवेति निष्कपीर्थः सम्पन्नः 1 ३९ ॥ 

इत श्री राजनीमहाराजापरनाश्ना श्रीनिवासपणण्डितेन 
विरचितायां वाखवोभट्याख्यायां श्रीरक्ष्मी- 

सदसती कायां, म पन्नस्तवक ‡ 

पष्टः सपूणः ॥६॥ 

३९. पनात्रना प्रबन्धेन विश्वामित्रेण सद निजगृदयत् प्रष्यान- 
समारभ्य विभीचणराज्यदानपरयन्तो "मदीयान् सुदुष्करः भभोः प्रय 
खसत्व धरमेचेत्यभिधाय साम्प्रतं दे मातः | मगचानू रामप्तचाऽपत्य- , 
रूपं सकल जगतत त्रातुं दकाऽवतारानकार्धीधनस्त्वदभीप्सितात्रे धा- 
नाच्स्याऽन्यत फं नाऽप्तीनि त्वदमेव भगवतो दशणस्चतःरप्रहण 
भयास इति गदो प्रयासतसीमेति प्रयज्ञाऽिद्यं व्यन् स्तवकमु- 
पकददरति ६ 

दति धमानवर्स्युपा ष्यते सामद्ाख्िावर चतायां टक्मी- - 
सदस्नाऽ्रतरणनिः्रेयिकायां प्रयक्ञ्तवक्लः ॥ ६ ॥ 

~~~ ~~ 



मङ्घटस्वचकः ७1 - ६६७ 

अथ मङ्धलस्तयक्रः ७ 1 
---:9:-~ 

अमङ्रविरधादीत्रक्षोयोनेः सगुद्धरनः 1 
सपङ्घकास्यश्चकार स रायः श्रयते ऽस्तु नः॥ ७॥ 

अयाअलन्दह्षमस्तयके सत्र मङ्गरत्वै लक्ष्या एवेति व- 
शमिते प्रथमपये मङ्गलमिति तिङ्क निर्दिशन्मङ्गलमाचरति -- 

1 > 9 [= जा [+ 

मगरे भजयं तत्त् फणिशरकुटुम्बिनः । 
मनीषिणो यदेवा$ष्टूभेङ्गलानां च मङ्गलम् ॥ १ ॥ 

भागभेयमिति । मनीपिणो विद्रीसो यदेव मन्रलानां च 
मद्गरूभिसा हुः तरफणिजटकुट्भ्विनः श्रीदरेभौगधेयं भाग्ये भ~ 
जेषम् । न हि खकष्मीसदशं मङ्गरमित्ययंः ¡ पथ्पाचक्रं चिषुला 
वए त्म् 1 रूपकोदाचावल्ङ्कारौ ४ ११ 

तनेति सिन्धोस्तनगरे"कथं चित् 
तर्रशटेश्रो यदि सेनिधानप् । 

ठणे ऽपि माङ्ग्यमुपैलयसख्व 
दूवदिरेवाऽ्र निदरोन नः ॥ २ ॥ 

तनोतीति।हे सिन्धोस्तनये ! तवांशस्य ठेशौ ऽपि यदि कर्थं 

९अध समं मङ्गघस्तवकमाख्धुकामः भदौ सवमद्गरमद्ध- 
रत्वेन प्रसिद्धायाः श्रीदेग्याः शीचङकटाऽ्चलपतमौग्यक्पाया भजन- 
माश्क्ति) 
„ २ दे सागस्पुलजि | त्वन्नाम।ऽचयव्रव्ौखवो ऽपि कथं चिदे सं- 
निधानं तनेति तर्द कणे ऽवि महन्मङ्गलकारिस्वं भवतीस्यन्न त्वत्र 
ममृत्रीपदाऽचयवां रेफ घटितनामकंदुरव॑टृणमेवोद्ाष्टर्णमिस्याद 1 



६६९ संव्याख्याोऽ्वतरणें लक्ष्मी सदने 

चित्स्निधाने तनोति तिं अर्ष वहु मा्कलपं तृणे ऽष्ुयेति र 
भोति 1 अनार्ये नो ऽस्माकं दुवे निदनं चटान्तः । दु 
वौ तु शतपधिका सदस्वीर्याभार्गन्यौ रहेत्यादितनामघु राः 
शब्दाशरेफसतेन माङ्गाल्कत्वम् । आदिश्र्दादान्नरसालाषि 
आह्यम् । अन एव दुत्रौया मद्गटेति नाम । मङ्गला सितु 
यामिति भदनी , इशस्थाने तुद स्यानद्गङस्याऽभिषदधवं । 
इति स्मृति । अत्र “स्मे तनोतीह यथा कर्यं चिदिति पाठे क 
सिपित परमप्तामरस्यम् | उपजातिषटचम्। काव्य लिङ्गमलङ्कार; ॥२॥ 

गरुडष्वजवल्छमे डमे 
गणवणौदिजदोषशान्तये । 
वरदे तत्र वाचकं पदं 

~ कवयः कान्यमुसे पयुजते ॥ ३ ॥ 

गरडेति । दे धमे ! हे गरुडध्वजस्य बभे ! हे वरदे { तव 
वाचकं बोधकं पदं श्रीरित्यादि वयोगणादिविपर्या्ननितदोप्षा- 
म्तये कवयः काव्यस्य य॒खे आदौ रुज्ञते भयो ऊ्ैन्ति । तथा च श्रियः कुरूणामिति किरातादौ 1 मभ्य पतित माघादौ लक्ष्मीं तनो'चिति चम्पुरामायणादौ । प्रथमपयन्या- र्यानपि दूवतावाचक्षा इत्यादिनोक्तम्रू 1 वैतारीयं ठत्तम् ॥३॥ 

र „+ 

द्मे दरिभ्िये देप! छवः 
दुन्व्यर्यं त्वश्नःमभूतं धीशद्द् 
दोपाऽपनयनपूकं मङ्कख 

यः काव्याऽऽरम्मे व्योगणपदिनरौष- 
१९कं निवेण्यन्तीति त्वन्नाम निलिल- मष्ट. मवतीत्याह् ! धद 



मङ्खस्तघकः ७ । १६ 

विदुः पदाऽव्जं तव विश्वमङ्गं 

हरिभ्रिये यत्परिचारेवेमवात् 1 
समाश्रिता स्थाणुमपि दमरानगे 
जगत्यपणौ ऽजनि सरवैमङ्गटा ॥ ४ ॥ 

विदुरिति \ हे दरिभरये ! तव पदाऽनं विश्वमद्गलं पिदुः 
कथय इति शेषः । तथा हि--यस्य त्वदीयस्य परिचारस्य 
सेवनस्य वैभवाव सामथ्यीव् रमशानं मेतस्थटं तद्रच्छति व- 
सति तमपि । स्मज्षाने स्यास्पितृवनपियमरः । स्थाणुं शिवं रक्ष- 
विरे च सम्यगाभिता अपण पार्ैती पणरहिता ठता च न्- 
गति छोके सर्ममद्गलाऽऽख्या अजनि जत्ित्यभैः । वंशस्यटतत- 
म् । काव्यलिङ्गशेपालङ्करी ॥ ४ ॥ 

तातो दुग्धपयोनिधिः सहसुवत्ते कौस्तुभायाः शभा 
देवस्त्रन्ययदिव्यमङ्गख्वपुः श्रीवत्सरुमा पति; । 
नाम श्रीरिति धाम पममखिलक्षेमङ्करः पक्षिराङ् 

वाहः को दरिवह्छभे कथयितुं माङ्गल्यमीषटे तव 1५॥ 
तात इति 1 हे इरिवछभे ! दुग्धपयोनिधिः ते तातः पिता, 

७ दे दरिदयित्ते 1 त्वच्चरणकमलं जगन्मङ्गलक्षारणं जन। जा- 
न्ति, यस्सवाप्रभावात्, द्मशाननिरयं स्थाणुं ( सिषं, श्यप्कश्तं च ) 

स्वमाश्चता अपणा ( पावत्ती, पत्रहीना ठता च ) लोकं सवैमङ्गरेति 
प्रसिध्यरतोरयाह। ` 

५ दे दररिप्रिये ! श्षीरोदधिष्ते पिता, श्चुभा खस्तुममुखाः सो- 
द्राः, निच्यदिव्यमङ्गकशणेरः श्रीवत्सकन्छनो देदो नारायणः 
पत्तिः, नाम श्रीरिति, वास्तस्यानं च पद्मं नखिखकल्यायकारक्ते 
गडा वाहन.मेचं मङ्गलमभूतनिचिखवान्धचपरिकयायास्ते मद्भयं 
च्ययतुषोवा समय? इत्याद । 

२२ 



१७४ सव्या्याभ्चतरणे जषमीसदसे 

तथा कौष्ठुभाधाः सदुः सदोस्पनना परातर शत्र्थः । एवम 
पं शाश्वतं दिव्यं न्द्रं गदर च बधुयेस्य तथा श्रीवत्सं 

तत्सन्नबराह्मणएपादः लक्ष्म चिन्दं यस्य 1 चन्द क्षम च लक्षणः 
पित्वमरः 1 तादयो दरिप्तु पतिः । धवः भियः पतिमेर्तत्यमरः 
एव नाप तवाऽभिधा श्रीरिति, धाम शर, रृद्देदलचिद्यमावा 
धामानीर्पमरः 1 अखिलजगतः क्षेमङ्करः अमृताऽऽनयनान्म्ट 

करः । क्षमपियमद्र ऽण् चेति खच् 1 पक्षिराड गरुडः वाहो वादन! 
ततः को वा पुरुपः तव माद्भट्यं कथयितुम् ईष्टे समर्थो भवति । 
अवर समुद्रादेयैणसाननिष्येन भाकिसद्धलक्षम्या माद्ररयगुणाऽऽधि- 

कयव्रणनेन।ऽनुगुणार्द्कारः । शाद् खविक्री हितं रत्तमर ॥ #॥ 

यस्तु श्रीनै पुरस्करोखविनयाटस्तु त्वदीयं दयुभं 
तस्मिन् खखति वुभेतिध्धिरतरं तच्र प्रमाणं तु नः। 
दुत्रीसःप्रतिघोद्रमादधिगतः सर्वासवत््च्युतिं 
दिव्यं माल्यमहो मदादगणयन्देवः इाचीवल्मः | ६॥ 

यर्स्विति \ दे श्रीः { यस्तु पुमान् तदीयं तत्सम्बन्धि 
शम भसादरूपं वस्तु पुष्पादि अविनयाव् उन्मादात् न पुर- 
श्करोति न स्करोति तस्मिन युरुपे दुगतिदौरिन्ं चिरं 
स्यति नतिनै करोति 1 अन्न न्नस्य चेतनधर्मत्वादयेतने दा 
सि नतेन कथ १ मिति चेचरणम्रहारस्येव तस्यापि दुःखदादलं 
रक्ष्यत । तत्र ना ऽस्माकं प्रमाणं दान्तस्तु दिव्यं माद्य अक्ताः 

&हेश्ची;! यो नर ओद्धत्यात्तावषं चस्तुना$द्वियतेतत्र बुर 
यस्था चरर छत्यत्तीत्यन स्वत्भलपदभूतं वुर्वसस्प दन्तं दिभ्यां मा गवादपमन्यमानः छषितेन वुवःसखसा! चः खराज्याद् स्वै भित्नासादया च्श्रसुपगतो महेन्द्र एव भ्रमाणमित्याद् 1 



मद्कखस्तवकः ७ । - ९७१ 

दसं खनं मदादवौदगणयन तिर्कैन अततः दुयौससः चेः 
भर्तिषा() कोधः सदुदरमाद् सदुदयास् अहो ईइसाशवय सदः स्वगे 

वासवसं इनदर, वा स्वरियव्ययांपसमरारस्वः स्वर्गे वसि 

ऽस्यास्वीति सस्य भावस्तच्त सस्मारसर्ासवत्वाव व्यति भ~ 
शम् अधिगतः पापतः क्षच्या इन्द्राण्या बह्म प्रति; शक्र 
इति ! अयमितिहासो तमूपू्वो विष्णुपुराणे सविलरः प्रप 
चितः \ तपन्न सद्रूपेण पद्यत वघामि \ यथा-- 

आराध्य त्रिजगसस्रुमधिगता या तससादस्नगा 
सा देवाऽङ्गनया ऽपिता सुदितया, दूवौसते तेन सा । ` 
दन्त्य च तेन हस्तिकरटे न्यस्ता तदा मर्दितां 
तां नागेन सर वक्ष्य ते भवर गतश्रीरियसुं शप्तवान्॥ इति। 
शादूटविकी दिते दतचतम् \ काव्यङिद्रमलदरः; ॥ ६१ 

दष्टः शिवोदयकरी करुणाभिरप्री । 
युक्तं तवाऽम्ब भजते भवतारकत्वम् । . 

स्येष्ठाश्रयोपि मधेव्रा स्तुतिभिस्तवाऽहो 

भराप्याऽतुलो ऽजनि पुनवरैसुवभेमुत्म् ॥ ७-# 
दषटिरिति ( दे अम्ब {ते तव रष्टिः रितरस्य क्रपाणस्य 

७ दे मम्ब ! मद्धलस्य उद यकारिणी, फदणाभिः यद्व ते दरिः 
ससारतारकत्वमुपेति तत, प्ववं गिरिदस्योदयकारियी आद्र नाम 
तास्का शिवनुशवत्रतवमुषेतीव्येतश्च युक्तमेव, परं भ्येष्ठानक्त्राश्चतो 
ऽपीन्द्रस्तव स्तवैख्धं पुनयैसुनष्त्रगणं प्राप्य अतुखारा्विगो ऽजायतेत्ति 
भ्येठानक्षत्रसयस्य पुनवे्ुपातिाश्चयंकारिणीति चदन व्वखसाद्- 
माखाञ्वमाननात्त् अलकम्याश्रयो ऽषीन्द्रः पुनः द्रविण॑चयं प्राप्य 
पनिख्पमः समपद्यतेति अदो च्वर्स्तो श्चं मद्धरुफरमिश्याद 1 
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शरङुरस्य चोदयकरी ! दिवो मोस मदे ुखसेमजरे इति म" - 

दिनी । एवं करुणाभिः आद्र छिना नक्तन् च 1 अद्रो नक्त 

भेदे स्याच्स्ियां छिने अभधेयवदिति मेदिनी । अतो भवता- 

रकत्यै सस्(रतारकस श्रिवनकषत्रत्वं च मजतीति युक्तम् । ताः 

रफशब्दो नपुंसकोपि नक्षत्रे इति आप्या रुद्रः मथमान एती- 

सयपस्तम्बश्रुतिः । ज्योतिषे च भरसिद्धम् । “इनदरो ज्येष्ठामनु 

प्त्रमेति' इ्यापक्लम्बश्ुत्या ज्येटानक्षवाश्रयो ऽपि मघवेन््रः उं 

पुनर्यसुनक््रवर्भ भाप्यापि अदुलो निरुपम; अजनि । अत्र तुलां 
न गच्छतीति चित्र पूर्नोक्ताऽवमानादेन ज्येष्ठाया अलक्म्पा 
आश्रयो यत्य स मयवापि तव स्दुतिभिः पुनः युहुः उचम 
उन्नतं चिषुरमित्यर्भः । वयव द्रज्पगणं प्राप्य निस्वो निर- 

पमो ऽभवद ईति चित्राऽभावः । अयुमपि विप्णुपुराणस्थमेव 

शेपमिति्ासं पयतो वध्रामि- 

गतश्रीकस्ततः दक! शरियमातध्य दैवतैः । 

आररो् पुनः स्वे ऋहरमेरिवांछमान् ॥ इति । ` 

, अन्राऽयं न्यासः-पा हि शिवोद्यकरी आद्री सा भरेतार्- 
कलं भजते इति युक्तम, इदं तु. विचित्रं ज्येष्ठश्रयो हि पुनषैः 
छुसमृद्धो ऽमूद्िति। अत्र "स स्वातिवंभवाभितो ऽप्यतुलो वभू” 
ति चुभषादपाडे कपत च्येषएटाऽऽश्रतेन स्वाततिवैभव दुराप) ¢ 
अबा ऽपि तस्मिन सतेन भविततव्यं, स्वातेस्तखासाभिनिविष्ट- 
स्वात्र \ अयमिन्द्रः स्वस्या ऽत्तविभर्यं स्वाऽत्तिवेभरं च गच्छन्नपि 
अदु ऽमृष्द्ति मदाच विभावनीये सुधीभि; 1 वसन्तति- 
रकरासतपू \ समतिरेधाभासावख्ङ्कारै 11७ ॥ 



भद्गरम्तवम्फः ७ ` ॥ । १९७ 

फणिश्चयदयिते तव स्तुत्ि- 
भगवति पावनरीतिमाश्चिता । 
अवितथमत एव तद्ररा- 

च्छुभमगतो ऽपि सुमदङ्गरूत्यहो ॥ ८ ॥ 

फणीति । दे फएणिरयप्य विष्णोदैयिते 1 भो भगवति ! तव 
स्तुति; पावर्ती परित्रा, पक्षे पनस्य वायोः सम्बन्धिनीं रीर्ति 
प्रकारं वायुसाधम्यीमति याव्रत् । यत्तः आश्रिता आप्ना अत 
एव तद्भराव् स्तुतिवराद, पक्ष बायुवराच अवितथं सदयं भं फ- 
स्याणम् अगतो ऽप्राप्ठो ऽपि षष्ट मद्र इवाऽऽचरति सुमङ्गरुति 
कटयाणरूपो भवतीसथ; ! सुमद्गलका्ददुपमानाचारे इति क- 
पैरि किप तिवादयः 1 पङ्ने अगादटप्तादित्यगतः । पञचम्पास्त- 

सिद । श्टप्तौ नगावगावित्यमर; । छम पुष्पं गलति पतति 
च \ अपक्रं टत्तम् । श्ेपकाव्यछिङ्गे अल्ङ्री ॥ ८ ॥ 

व्वद्ातुरिन्दोरनुचारोगात् 

येण मूढो ऽप्यञ्ुभः कुजन्मा | 

दे शेपलशायिदयिने मगव्रतति { व्वस्स्तुतिः पाचनरीतिं (पा- 
* विदधप्राऽ्ऽपादिकां, पचनसम्न्धर्नी च रीतिषर ) आश्रिता सव्यम्, यत 

पतर सद्धलददेप्राघ्तशचुमो दुञ्रगोपि खुमङ्कखो भाग्यवानिवाऽऽचरति, 
अगतो श्रह्ताश्च युम पुष्पं गलतीत्ति र्छेदेण मगवदीस्तुनेः पाषनस्वं 
प्रतिपादयति 1 

९ दे भूमण्डलाऽछद्ुरर्पे  त्वत्सोदरस्य चन्द्रमसो ऽनुचार- 
योगात्त् ( पञ्चास्पाडात, अनुखरणयोगाच्च ) प्रायत्तो सुढोपि ( यस्व 

गतोपि, सुर्खो ऽपि च ) अद्मः युःजन्मा ( भैमन्रदः, वुजौत्तश्च १ बु 
धात्रगण्यः ( बुघन्रदात्त पूवपदितः, पिडता$व्रमख्यश्च ) मभूत् । पं 



९७४ `सभ्याख्या$वतरणे ल्मी सद्य 
| „> भ सुभूविभूषे स बुधाऽग्रगण्यो 

# प 

वभूव जग्राह च मङ्कटाऽऽख्याम् ॥ ९ ॥ 
# >) 

सवदिति। घुष्ट खवः बिथषे भूपणमृते ! तव शातः इनधोध- 
द्रस्य अनुचारयोगाद् प्रहगणनायां पश्वादुदारकारणाव भायेण 
पाहूयेन मूढः मूर्खः तामसथाञ्तः अशुभः ग्रहे माऽशभगणना- 

याम् । यद्रा मूढः र्विसानिष्येनाऽत्तं गतः अत एव अश्चुभः 
अमुब्ररश्च कुजन्मा करिपितजन्मा भुत बुधानां शनिना बु- 
धारग्रहस्य चाऽग्रगण्यः सख्यः, वुषाख्यग्रहमयमनामग्रहयो- 
ग्यश्च वभूव आप्त, चेद्यपरं मङ्गक इति आख्यामभिधां जग्राह 

श्दीतवान्' अदो इसाश्रये । उपजातिरृत्तम । छेपविभावना- 
खङ्कारौ ॥ ९॥ 

जगृहे कं चिद्च्युतो ऽवतारे 
जगतां मातरिनाऽन्वयं पुरा यः । 

मङ्गलाख्यां ( मद्धल द्याया, मङ्टकरं नाम च ) प्रापेति प्रहगण. नाक्रमे त्वद्धातुः चन्द्रास्पश्चात्पठाव् स्तं गतो ऽत पवाश्टयुभोपि मौमम्रदः चुधग्रष्टात् पूवेपरितो मद्गलनामा वाऽजनीति अधौन्तरे भ्छेपेण प्रतिपादयन् वज्चाएचन्द्राभ्युस्रणप्रभावषदपि मूला ऽम- ज्जरुश्च बुजौतो नरः परिडताऽप्रभण्यः छमाऽभिधेयव्य मवति किं पुनस््वदजुस्रणेनेत्याह 1 
९० दे लोकमाचः [यो ऽच्युतः ( छष्णा 

क्ष चिद्वतारे ( रामाऽ्व तारे, अषायोष्तरव्णीऽवतरणे च ) इना ऽन्वयं ( सुयेदेलम, एना इकारेण समनन्तरो पस्वितत्वात् सम्यन्ध्य) जगदे समाचरतम्र इनाऽन्वयम् (हः कामल्तन्सम्बन्धम् , कारिण सम्बन्धं च) मापयन्तीवं तं िचतातं ( साम्यस्य पितरं छष्णाम, जकारन्तं शि 

\ अवणोत् च्युतश्च ) पुरा 

५ 
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तमजस्रमिनाऽन्वयं नयन्ती 

रिवतातं शिवतातिमातनोषि ॥ १०॥ 

जगहे इति । हे जगतत मत्तः! यो द्युतः क चिच् अव्रता 
हना कमिन् इकरिण च इनस्य सूथेस्य च अन्वयं सम्बन्धं वंशं 

च् जहे स्वीचकार तमच्युतम् अजस्रं नित्यम इना इवर्णेन 
मदनेन चाऽन्वयै नयन्ती सती दषः साम्बः तन्नामा नाम्ब 
वतीपुज्; तस्य ताते जनकम, अथ च शिवः संहारक ररः चर 
हरुलटदुरपन्न इति श्रीषद्धागवते । छिद्गएएणेपि शरभाऽवतार्- 
चीरमद्रं भरति ठृरसिहवाक्यम-- 

मन्नाभिपडजाज्न।तः पुरा वर्मा च॑वुखः 1 
तद्धकारससुत्पन्नो भगवान् पमध्वजः ॥ ईति । 

अतः तस्य तातं पितामरं तातशब्दस्य पिवसामान्य- 
वाचित्वात्ताट्थै क्रोधनमपि ! यद्व 'छटखाटाज(तवान् प्राभ्य; “ 
शरूरुपाणिखिको चन" इति भगवन्ते भसञजनोक्तर्वेनपैण । अत 
स्लमपीति शिव कस्पाणं फरोतीति दिवतात्तिः तै, शिव्रमरि- 
एप्प करे हति तातिप्रस्यय! ! आतनोपि विस्तारयसि । अमत्र 
वक्तभ्यो पिच्छित्तिविदेपः-यो च्युतः स इनाऽन्वयं गच्छति, 
वाघुदेषपराद्पखस्य तप्य कामाऽन्वयित्वनियमाद् 1 अकारच्यु- 

<< 

घतत च ) शिवतातिं ( कट्याणकारिणम्, इकारान्तद्रिवता- 
तिशब्दरूपञ्च ) करोपीते पिवतात्श्व्दीयाऽन्ताकारच्युनो तश्नेकार~ 
सम्बन्धं विधाय तं तिवतातिशन्दं करोषीति श्छेपेण वदन् सुयर्वद्द . 
समं खधद् कामसम्बन्धं श्रापयन्तीं स्वं कृप्णाऽवतांरे साम्बजनकं तं 
-छमेकरं फरोोत्तिं चैचिश्पेणाद । 

3 



१७४ सथ्याश्या$दतरणे रष्मीखदस्ये 

सुविभूषे स बुधाऽग्रगण्यो 
# > 

बभूव जग्राह च मङ्गलाऽऽख्यास् ॥ ९ ॥ 

तदिति । सष्ठ शवः विभूषे भूपणमूते ! तव श्राह इन्दोध- 
द्रस्य आनुचार्योगाद् अदगणनायां पश्चादुचारकारणवि म।यण 

घाहूरयेन मूढः गूर्वः तामसश्वाऽतः अशुभः ग्रहश्भाऽछमगणनाः 
याम् । यद्रा मूढः रुविसाच्निष्येनाऽसतं गतः अत एव अद्मः 
अमद्गलश्च छुजन्मा करिप्ततनन्मा भूतश्च इुधानां हानिनां इ 

धाख्यग्रहस्य चाऽ्रगण्य; सख्यः, बुधाख्यग्रहमयमनामग्रहया- 
भ्यश्च बभूव आस, चेस्यप्रं मङ्ग इति आख्यामभिधा जग्राद 
गदीतवान. अदो इयाश्व्यं । उपज।तिरत्तम । शछेपविभावना- 
ख्ह्कारौ ॥ ९॥ 

जगदे क चिद्च्युतो ऽवतारे 
जगतां माततरिनाऽच्वये पुरा यः । 

मङ्गलाख्या ( मद्धट श्याख्या, मङलकरं नाम च ) प्रापेति श्रदगण~ 
नान्छमे त्वद्धयतु चन्द्राद्पश्चात्पठात अस्त गतो ऽत प्वाश्टभोवि 
मोमघ्रद बुधव्रदात् पूवैपटितो मह्गलनामा चाऽ्जनीति अथोन्तसः 
च्छेचेण भरतिपादयनू व्वद्धाठ्चन्द्राऽ्छसरणप्रमावादपि मूर्खो ऽम- 
खच्च दुज्पैतो नर पदिडतःऽप्रमण्य दुमाऽ्सिधेयच्च मरति क 
पुनस्तव जुखरणेनेस्याह । 

१० दे खोकमातं ! यो ऽच्युत (रुष्य , अवणौत् च्युतश्च ) पुरां 
शट चिद्वतारे ( समाभ्य, जकासेखरवण्यीप्यतरणे च 9 द्नाऽन्वयं 
( सखुयेवश्म, एना करिया समनन्तरोपस्ितत्वात् सम्बन्यन्च ) जगे 
तमधिरतमर् इनाऽन्वयन् (ह फामत्तत्सम्बन्धम्द् दकरण खम्यन्ध च ) 
म्य दत्व त दिवत्तत ( साम्बस्य पिवर ष्णम्, सकारान्त दि- 
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तमजसखमिनाऽन्वये नयन्ती 

शिवतातं शिवत्तातिमातनोपि ॥ १० ॥ 

जगे इति । हे जगता मातः { यो अच्युतः ए चिव अचतारे 

हना कामन इकारेण च इनस्य सयेस्य च अन्वय सम्बन्धे वदो 

च जगृहे स्वीचकार तमच्युतम् अजस निस्यम इना शवेन 

मदनेन चाऽन्व्यं नयन्ती सती शिषः साम्बः तन्नामा नाम्ब 

वतीपुत्रः तस्य ताते जनकम्) अथं च पविः संहारकौ शः च- 

्मललाटदुखन्न इति श्रीमद्धागवते । डिद्गएुएणेपि शरभाञवतार्- 

वीरभद्र प्रति रेसिह्वाक्यम-- 

मन्नाभिपद्वनालातः पुरा घद्या चतुधैखः । 
तह्लखाटसमु्पनो भगवान टपभष्वनः ॥ इति । 

अत्तः तस्य॒ तातं पितामह तातशन्दस्य पिवे्ामान्य- 
वाचितात्ताद्थे कोधनमपि । यदा 'छराटाजलातवान् प्राम्भ; 
शूरपाणिद्धिरोचनः इति भगवन्ते मसजनोक्तिर्वनपर्मैण । अत 
स्तमपीति शिवे कर्पाणं करोतीति शिवतातिः तं, शिवकमरि- 
स्य करे इति तातिपरत्ययः । आतनोपि विस्तार्य ! अपम 
वक्तभ्यो विच्छित्तिविरेषः-यो हयष्युततः स इनाऽन्येये गच्छति, 
वाघुदेषपरा्पखस्य तप्य कामाऽन्वयित्वानयमाद् 1 अकारेच्थु- 

~ 

चतावच््दं च ) चिचत ( चर्याणकररिणम्, द्फायान्तद्धिदता- 
तिशब्दरूपश्च ) कर्योपीति पिवतातसब्दोयाऽन्ताकारच्युनौ तश्रेकार~ 
सभ्यन्धं विधाय वं चिवत्तातिशब्दं कयोवोति वेण वदन् सधैर्वदये 
समं सवन्रा कामस्म्न्धं प्रापयन्ती च्व छप्णाप्वकारे साश््जनकं तं 
दमक कपेषीतिं चैषचच्येप्य् । 9 

४ # 



` ९७६ `सव्याख्याऽवतरणे खक्ष्मीसदस्ते 

. तेस्य च प्रत्यासत्या इकाराऽन्वयित्वनियमाव् ! तदिदमभिसंधा- 
य ताशेन मगवता सहते शृदतिष्वपि मल्स्यङ््राहस्रामराज- 
वामनपरयुरामाऽ्वतारेषु इना ऽन्वयो नाऽभूव । यदा चतप्र पणि- 
ग्रहणविकीपौ तद्रैव म्तमाऽवतारे स्ना अन्वयः काचित्को ऽभूत्? 
श्रदीयतां दाशरथाय मेथिरीःति दाशरथिरिति च । परं ततर तव 
जिहासासक्ा्धपुतयेव रल्योः सवर्ण्याघुलेनेत्यथान्तरं न 
ते सम्पक्मभूततया । यदा च तव निहासाऽभावस्तद्। ऽमे ऽव- 
तारे सदिनान्वयः सन्नैरन्तरयेण वियमानो य इः कामस्तेन सतां 
नक्तत्राणामिनः स्वामी चन््रशव(१ तस्याऽन्वयः वंशः कैदोरमारभ्य 
कामाऽन्वय मूतेभचुक्नाऽन्वयः । दिवतातः दिवतातिरिति 
यदद्य अनेकधा इकाराऽन्वयश्ेति.त्वरपाहास्यं विना श्रीमग- चनोपि कामपूरतिरनेति किमस्मस्कुशलस्थितिरिति । , ओपच्छन्द्- 
सिके टचम् । शछेपदेतलङ्कारौ ॥ २० ॥ 

कूत्पत्तिमूरुमपि केशवपादपवं 
कल्याणे ते इमकराऽन्वयमेङनेन । 

१ दे कल्पाणि } कून्पत्तिमूखम ( भूम्युत्पत्तिकार्गां, कुत्सि- ताऽशमक(रणश्च ) यपि -मारायणचरशण्कमलंते श्युभकराऽन्वयमे- चनन ( र्य्यदभ्तसम्बन्धेन, कल्यायाक।रिसम्बन्धन च ) कपारिनः (कपालधारि ऽद्युमस्यापि भवस्य, फपालटस्य काप किकापऽ्सदस्य ष्व) (चवत्वपरदुर्य (दविवत्वा$ऽपाद् फं, माङ्गल्याऽऽपादक्ष च) जग- गेचयमद्धखकरं नीं ( गद्धारूपम, दमरसाधनापायं च ) उर्पादया- मासव्यद्यमफारणमपि मगवरपादपन्रं तच दमकरसंसगभमावाद् फप्ाखधार्प्यो ऽम्यदयुचेदुमगस्य सकलमद्गलसंपाद्नकारण- 
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्रैखोक्यमद्गरुमजीजनरन्धिकन्ये 
तीरथ शिवव्यपरिदाथे कपालिनि ऽपि ॥ ११॥ 

कूतत्तिमूरमिति। दे अन्धिकन्ये1 हे कर्याणि {कोः कुत्सि- 
तात् पण्नयाश्वोतपचिजेनिर्यस्पात्तद् पद्यां भरमिरदिंशः शो- 
भर? दिति श्तेः । जनिरुतत्तिरुदव इयमरः ! तदपि केशवस्य 
तरष्णोः पादपद्मे चरणकमरं नूनं निश्चयेन ते. तव॒ शुभकरस्य 
दोभनदस्तस्य कस्याणकारिणश्च अनिद सेवादनकाले सततम् 
लनेन सम्वन्धधरेनेन कपालिनः नृकपार्यारिणः पापिनोपि 
हरस्य िवत्वस्य माङ्गरपस्य च परिदाय सम्पादकं धरेरो- 
कये सुनत्रये मद्गलं तीर्थं भागीरथीरूपमर अजीजनदुत्पादया- 
साप्त तीर्थ. ला्लाऽ्धवरभेत्रोपायोपाध्यायमन्तिषु । अवतार- 
पिजएाऽम्भःसीरजःषठ च विश्रुतमिति विश्वः 1 वसन्ततिरुका- 
शत्तप् । छपविभावनालङ्कासै ॥ ११॥ 

कन्ये दुग्धोदन्वतस्तावकीनं 
मन्ये रूपे मह्रं मङ्गलानाम् । 

भा्ीदिति च्छिण चदन् प्रथिञ्यादिजगदुत्पत्तिकारणमपि 
भगवश्वरणे पादसंवाहनाद्विकालट स्वर्करसम्बन्धाद्धैतोरमङ्गल- 

कप्ारुधारिणोपि भवस्य रित्रस्चरूपाऽऽपादकं जकब्रयशयुमकरं | ग~ 
द्ारूव तीधुन्पादयामदसेति मतिषादयनर यत्करस्लसगप्रभावददेष- 
चिधरकायैकारि जगन्र्रणमासोत्तस्या मादात्स्यं कसु वक्तव्यमिति 
सूचयति । च 

१२ क्षीरसागर छने! त्वदीयं सूपे मङ्ककानामपि मद्धलफरं मन्ये, 
यतो यस्य स्मानवसणंतया ऽवा्त्ुभस्वरूपा दरिद्रा खवासिनीना- 
मह्ननानां समाम्य विदधातीति खीभिः सीमाग्यचिन्दतया धार्य 

रदे 



७८ सथ्याख्याशतरण ठषमोसद्स्ने 

यत्साव्रण्यप्रा्तभद्रा हरिद्रा 

सौमद्धव्यं संविधत्ते वधूनाम् ॥ १२ ॥ 

कन्ये सीत । दे दुग्पोदन्वत्तः ्षीरसागरस्य कन्ये पुरि! रम । 

तव शद तावन) तवरुममकयिफवचने इति खन् 1 रूपम् आ- 

फारः मदरानां मद्ल्द्रन्याणां मद्रं माद्स्यपदं मन्ये ना- 

नामि । कुत ¶ इति चेव, यस्य रूपस्य सावर्ण्यन सादृश्येन मा 
भद्र मद्र यया सा दरिद्रा वधूनां सीमन्तिनीनां, नारी सीम- 

न्तिनी वपूरिदयमरः । सीमद्ररयं समद्रखूपतां सौभाग्यमिख- 
थः ] विधत्ते । शालिनीरत्तम् । कान्यलिङ्गप् ॥ ९२ ॥ 

यस्ते रूपमुपास्ते 
डुभं प्रपन्नं श्रियं दरिद्राजाम् । 

८ 

दस््दि ५८ ॥, ह | 
॥ ॥ 

। +5ऽपादिका तत्ते रूपमति- 

| यो नरः दरिद्राजां ( दारद्धाया उत्पन्ना ) 
ख परास्मन् लोके ऽपि ध्ये यथोपासते 

( दिक्ूपालकानां ) चर्मी प्रा 
~ दरद्वाजश्चोप्रा्तिस्तत्क- 
स्वगोदिष्यभलोकेषु दिक्पा 
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तक्रतुनयेन स वहे- 
दमुत्र जननि श्रियं दरिदरिजमम्॥ ०३ ॥ 

इति श्रीमहे ्कटाध्वरिषिर चते श्रीमहछक्ष्मीसदसे 
मङ्कराष्यः सप्तमः स्तवकः समाप्तः ॥ ७ ॥ 

यस्ते इति } यः पुमान् द्द्रिजां हरिद्रोदधगं धियं कोभं 
भप पराप्ते ते तव रूपं, रूपं स्वभाव सौन्दये इति विश्व; ,! ष- 
पास्ते उपासां करोति स॒ पुपान्. तस्य केतोः सङ्कट्पस्य नयेन 
म्यायेनेति “स यथाकामो भवति तदु पवत्ति, यरफतुभेवति 
तत्कमे कुरुते, यत्कर्म कुरूते तदभिमम्प्यते' शति बरहदारण्यक- 
श्रुतिः \ य॑ यथा यथोपासते तदेव भवतीति श्रुसन्तराचच । 
प्तत्कतु्चेति चद्यसरू्पपि । रिता दिक्षां रजः स्वापनः तेषां 
हरिद्रां, कियन्तो राद्शब्दो ऽयं न तु राजशब्दः । तस्य 
दजापत्या राजानमिति प्रयोगेण भाव्यत्वाच् । दिक्पारानाभि- 
सथः } श्रियं र्मी दे जननि हे मातः ! अमुत्र परस्मिन् छोके 
पेत् स्वीक्यौदि य्यः ।। ९३ ॥ 

इति श्रीरचजीमहाराजाऽपरन।म्ना श्रीनिवास्पण्डितेन 
विरचितायां वाख्वोधिन्याख्यायां भ्रीप्टक्ष्मीमर्- 

सदीकायां परङ्खाख्यः सप्रम; स्तवकः स- 

म्पूर्णो ऽमचत् ॥७॥ 

खना प्ात्तिूवतीति प्रतिपादयन् स्तवष्ठं समापयाति । 
श, = 

इति श्चीमानवद्च्युपाख्यतैलङ्गरमशसखिविरचिनपया 
लद्ी सदस्माऽचरणनिःश्रेणिकायां मङ्गल ४ 

् स्तवक- ॥ ७॥ 
"न्न 
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अथ सौन्ुर्यस्तयक्ः ॥ ८ ॥ 

पञ्चयय्यं शूधेणखः यत्सीन्दयविोदिता ! 
पत्तित्वं भायैयामास स रापः घ्रेये ऽस्तु नः॥ ८ ॥ 

अथा्जस्मन्नषएटपस्तवक्े रक्षम्याः सौन्दर्य वर्णयत प्रथम 
प्रये सोन्दर्थपयौश्िमिति तदिङ्ग नि्दिशन्मद्धलमाचररीत-- ` 

वस्दे सैन्द्धप्यातिममि कामपि देवताम् । 

अन्जे सरादरं यस्याः इसन्त्यन्जडरं सुतम् ॥१॥ 

बन्दे सति । सौन्दर्यस्य मनोङतायाः पापैः सीमाया 
भूमि स्थाने कामप्यनिगेचनीयां देवतां बन्दे इति । तामेव सौ. 
न्दभषुणेतं समथेयति--पस्याः सदोदरं बन्धुम् अन्जै चन्द्र, 
सुतम् अब्जशरं मदनं शंसन्ति तामिति सम्बन्धः । रामणीय- 

कनिधित्वेन मसिद्धौ थौ चद्रमदनौ तो यस्या भरादघुतौ सा 
सौन्दयसीमेति कि वक्तव्यमिति भावः 1 पथ्यावन्नं इतम् । का- 
ख्यकिङ्गिपर्ङ्ारः ॥ १ ॥ 

अितमक्षिभिरिह् श्रवसा यदि स्याद् 

देते एथग्यदि पुना रसनासु च स्यात् । 

१ अथेदानीं मगवतीसोन्दयेवणेनाय सौन्दथस्नधकमणटममारि- 
पयस्या जज्जै ( चन्द्र॑ ) सहोदर, अन्जकारं { फामं प्रदयु्नं ) च पुर 
ऊना वदन्ति, खत प्व अ्रष्ठपुत्रसवन्दर्ैणवाप्युसेयस्तोको्तस्सतौन्द - 
येतया सम्दय्षारिदुणतास्पद्मनिषैचनीयर्दरूपं देवतां घस्देः श्त 
मङद्धलमाचरति 1 
+ (२दे सएर्पजपुन्नि! मयि नेः खद कणोनामैक्य यदिः सूत, 
पव जिह्ा्ु धत्य दित्व यद स्यात्, तदि अनिर्वचनोयं तवाऽड- 
स्तीन्दुये वयेतु शक्तः स्यामिति मम नेच्रदये क्णद्वये च अरथ- 
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" ईवीय वणैभितुमर्णवराजकन्ये 
तत्तादृशं किक तवाऽवयवाऽऽभिरूप्यम् ॥ २ ॥ 

उद्वितामत्ति \ हे अशवराजकन्ये ! दृह कोके मपि च यदि 
चेत् श्रवसा शरेतरन्दियाणाम् अक्षिभिश्क्ररिन्द्रियैः, सदेति दपः। 
अतम पेक्यं यदि चेस्पुनः रसनाम जिन्दा । रसत्ना रसना 
जिददेरयमरः \ द्वैतं स्यात् उभययथाप चश्ुः्रवाः द्रिरसनश्च 
शिप एव विबकषितः, स यद्यहं स्यामित्यर्थः} तत्त सतमसिद्धं च 
तत्तादश निरूप च तवाऽतरयवानाप् । अद्धं भर्वीको ऽवेयव ए- 
स्पमरः 1 आधिर्प्पं रम्यत्वम् । अभिरूपो युषे रम्ये इति मे- 
दिनी । बणयितुम् ईकशीय समथः स्याम् । भसन्ततिटकादू- 
ततम् । सम्भावनापर्यायोक्तं चारङारौ ॥ २॥ 

अथ मातुः वितेरूदं बभैयति-- 

मौर त्वयापि विषतो मधुपौवमेत्री 
चित्रं करोति कमरे चिकुरभरपश्चः । 

अतो घहुरवं, ततश्च तेषां परस्परममेदश्चश्चुःपरवत्वम्र, पव॑ मम एकस्यां 
जिद्धाां बहुं तच्रावि भये द्वित्वं द्विरलनत्वमम्याच्छेवत्वे यद्धि 

स्यात्, तर्द पःस्तीमसौन्दय॑निधेर्तव्ाऽङद्कमौन्दर्यवणने ऽहं समर्थः 
स्याम्) परं केवरं द्धिनेत्रस्यैकस्सनस्य पामरमानवमाश्नकस्य मम 
मास्ति त्वदवयववशोनसामध्यमिति देव्यद्धानां लोषोत्तरसौन्द्य- 

श्रा्ित्व,मा्मनश्च तद्णनाऽसामय्यै घरकययति 1 

३ अथ भगवत्याः प्रलफमययचं वर्णाधितुकाम आदौ केशपाशा 
चभेयितु, द कमठे ! त्वया शिरसि धुतः ( शुनि धनो, इत्याद + 
सध) कुन्तरुकलापो मघुषीवमैव्रीम ८ अनिद्ष्णतया च्रमरसाददयं, 

मधपानकदृसतौदार च ) यत् कुर्ते तदरेवमलयादतस्य तस्य करणं 
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किं ह, कुन्तरपरीमलसारराम- 
लोभभ्रमद्भूमररेकनिवारणाय ॥ ४ ॥ 

नेति! हे ऽम्ब ! नवानां चम्पकानां पुष्पाणां पुष्पमृखषु 
बहुलेति ल् । मास्यं मालां निसर्गेण स्वभावेन सुरभौ घु- 
गन्धयुक्ते कवरे धम्मे छुगन्धं कर्त खं न दधासि 1 कितर्दि 
न्तानां परीमरस्य घुगन्थस्य सारस्य लोभेन श्चमतां श्रम- 
ररोकानां भृङ्गसमूहानां निवारणायेति । तदुक्तं -“श्रमन् वनान्ते 
नवमरज्ञरीपु न पदरषदो मन्धफीमनजिघत् । सा क्रिंनरम्या 
सचरफिन रन्ता वनीयसी केवलमीश्वरेच्छा इति| वसन्त- 

तिरक!टत्तप् । गूटोसश्षा शृद्धापदूसुपतिव ॥ ४ ॥ 

सचे रचयितुं कच सचिरपुष्पवभः सर्म 
सदा वहसि भूषणं सह सुधांडुना पूषणम् । 

प्यस्पकन्(मधारणास्य सौगन्ध्यस्सस्पादनरूपभ्रयोजना$मावे ऽपि 

श्रमरनिवारणमेव हेतुरिति बदन फेश्ानां स्वतः सुरभिं चस्प~ 
छमाकाशओोमितस्वं च कथयति । 

५ र जननि | स्वं चिकुरवन्धे छोभां विस्चयितुं खु्ववन्द्रारयाव- 
लङ्कारो खन्वरफखमसमरुदेः साफ ध्वास्यलि, अत ष्व तौ सूयो. 
चन्द्रमसवेकोत्तया पुप्पवन्तावभूतां, तयोयेगिन च उन्तमश्चियं 
( उमां चोभाम्, उत्करस्य तमसः शोभां च ) अन्वर्थासुषैषीति 
न केवरं सख्या सूयौचन्द्रमसी पुप्पवन्तावपि तु स्वया पुष्पैः सदः 
धारणद्ेव तया तौ, कचेन पव कदोष्ु पकनर तयाघंटनायाममाव- 
स्पायामियोत्कटाऽन्धकःरक्रोमाप्रात्तिरित्ति वदन. खुन्दरपुष्पेः वष्ट 

\ चिडुप्ुष्पवरगे समम्--\ पुर पार. 
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उभावभवतामती जननि पुपपत्रन्ताविमौ 
` तथेपरैटनयोत्तमीश्रयमुैपि ततराथिकीम् ॥ ५ ॥ 
सूवाभिति । हे जननि ! कवे केदावन्धे शुचं धोमां रचयित 

क सुधांश्ना "चनद्रफोर इलयाख्येन सह भूपं (राकटी' इया- 

रूयं भूपणमलङ्कारं सादरः युप्प्भैः समं सह धारयति । भतो 
हेतोः उभौ इमौ सूयौचन्दरमसौ पुप्यवन्तावभवताम् ! एकयो- 
भेन तत्र कचे आिदीमर्थीयाताम् उत्तमतरिय सभ्यक् षीमां 
उक्कदतमःभिय च उपैषि प्रामोपि 1 दरीः सू्यनुमन्नमः इय- 
सरात् दर्थ चन्द्षरपैसेपोगेन उस्कटतमोयोम उचित हति भावः। 
पृथ्वीश्तम् । हेतमूढोरेस्षासमारुडाराः ॥ ५ ॥ 

सुमनोवरवासवासनाऽष्युषिता; छप्मघनक्तिशाछिनः । 

वरदैविजयन्ति कुन्तला सवदीयाः सकरपश्जयाः ६] 
चमन इति । हे षरेदेवि } भवलया इमे भवदीयाः। भवतप्द्छ- 

सावि छम् 1 कुन्तला छुमनोवरार्णाश्रष्पुष्पाणां बाप्तस्यसिि- 
तेवासनया मन्यन अध्युषिता अपिष्ठिताः, कृष्णवर्णस्य घनस्य 
आप्त्या सख्यन व्रणढन्ते तच्छीखाः) ताच्छीदये णिनिः । क- 

चन्द्रसुयौऽभि वाऽटद्ारधस्णेनोच्तमां श्रोभां छष्णणु केरोषु रा- 
स्नोषी्याद 1 

६ व्र | उत्तमक्खुमनि वासेन स्यीरमयुक्ताः, ष्ण रीस 
चन या ऽऽत्िस्तया छाभमाना-, जितवर्दिणसतवदीयान्धिष्ुरा विज 
यो ऽद्धुन इवाचरन्ति । जङ्खुनो दि देवखजस्य बास्वस्याऽऽसने 
सित › छृष्णस्य चायुदरेवस्य घनखम्बन्धेन शोभितः, काः पानीति 
खापश्वन्द्रस्तद्धारी 1शचस्तस्य क्िराताऽ््नीययुद्धे यो जयस्तत्त- 
दिवथ्चेष्येवं केथपाशे ऽज्नखास्ं वणं यन् तस्मिय् पुष्पसौगन्ध्यं, छ- 
स्णवणएरिच्वं, मयूस्वदैखाभ्यं च प्रद् रैयति 1 
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छापश्तो मयूरस्य जयेन सहिताः । अथ चहे बरदे ! ते इन्तखा 
विजयो ऽदुन इवाऽऽचरम्ति । पुमनोवरस्य वासवस्य आसने 
उपितः स्थितः, श्रीकृष्णस्य सतते निविडसख्यप्राप्त्या व्राटी; 
करपभरतः शिवस्य जयेन सरितः, वासो गेहे ऽप्यषस्थाने, 
वासनं बसने वरासनदति विश्वौ । अच कचपक्षे यानि व- 
हु्चनान्तानि विशेषणानि तान्येवाऽसुनपकषे एकवचनान्तानि 
ङापने अपेक्षितानि । पुनरियं वचनि ङ्गभेद रापनरीपतिराप । तत्र 
परमाणं “लिङ्गसेख्याविभेदेपि विक्षपणविशेष्यत। । विभक्तिः पु- 
नैव विशेषणविशेष्ययोः” इति जेयम् 1 चेताटीर्य चम् 1 
उपमा दछेपश्च ॥ ६ ॥ | ~ 

जरखद्ुचिभानि सिन्धुकन्ये 
रिपु देषमुपेयुषि प्रकामम् । 
तमसा ऽऽकरिनति त्वोपपन्नः 

कुटि कुन्तरमण्डलेहिवन्ध; ॥ ७ ॥ 

नलभृदिति1 दे सिन्धुकन्ये ! जरब्डतो मेघस्य रुचि कान्ति 
भजति तस्मिन, अन्यत्र दक्योरमेदात् जडभतछु मूसेपोपक- 

७ दे सिन्धुकन्ये । जरभ्यंदुचिमाजि ( मेघकान्तियुक्ते, ्डयो- रेकयाज्ञडपोपकस्य जडाधिपस्य प्रीतपान्ने च ) क्िखिषु (मः यूरेषु श्ेजेषु च ) नितान्तं द्वेपमाजि, तमस्। ( अन्धकारसदशेन रप्ण- चर्णोन, तमोगुणेन च ) व्यापने किले ( वक्ते, प्रतीपस्माये च ) फ- मण्डले ऽदि वन्धः ( सपौकासे बन्धः ) दि निशखयेन वन्ध यु- कक्िसङ्गत प्यति जडपोषकस्य- दिजदधष्टुप्तामसस््रमःचस्य फटिर्ष्य न्य निगडवन्धयोभ्यत्व समञ्जसमित्ति छवेण वदन जल्द्नीखे अयूर्यददविजविनि छृष्णवधे कपा द्टिखो बन्धो योग्यो विराजते हत्या } ~ 
31 

न्ष 
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राजघ रुचि परीतिं भजतीति, शिखिषु मथुरे द्विजेषु च भका- 
मपत्यन्त द्रेम् उपेय भ्ाप्ठति, तथा तमसा तिमिरलक्षितेन 

क!लिम्ना अज्ञानेन चाऽऽकल्ति यापने, पुनः कटिके वक्रे तव 
कुन्तलानां केशानां मण्डले समद, ऽन्यत्र कुटिले वक्रपुरूपे च 
अदिनः बेणीरूपः, अन्यत्र हि नियतं वन्धो वन्धनमू्। उपपन्नः 
युक्त इत्यर्थः ! ओपच्छन्द्सिकं वृत् । शछपोपमाल्कारौ । “त- 
मन्ताकांखन” इयत “भृश्रतगन्धभरे” इति पाठः साधुः ॥ ७ ॥ 

अरुकाऽऽकरतिरग्रयपुप्पकान्ता 

भ्रवरश्रीदतया तव प्रसिद्धा । 
नवनीटसूचोञ्ज्वला मुरारे- 
वैनिते भाति मुकुन्दलाटितश्रीः ॥ ८ ॥ 
अङि । दे युररिपैनिते !, अग्रैः शैः पुष्पैः कान्ता 

चन्द त, पसन ऽग्रे पुष्पकं विमानमन्ते मध्ये यस्याः सा, एवं 
मवला नरिय शोभां ददाति, पक्षे मवलः श्रीदः बुवेरो यत्र, पुनः 
नवनीलरन्स्य) पक्षे तर्पंज्कानमेः सचा कान्त्पोज्ज्वरा, तथा 

< दे सुररिपुप्रिये ! अव्रचपुप्पकान्ता ( उत्त्चैः कखमेः उन्दः, श्रेष्ठ पुष्पकविमानमन्ते यस्याः साच) ्रवलश्रीदे्तया ( ररूटसप- लपदत्वेन, चलिठङ्चरयुक्ततय। च ) भ्रकतिद्धा, नवनाखस्चा ( नवी नकृष्ण कान्या, नव्यनालनामकनिधिकान्त्या च ) उज्ञ्वखा, सुक्क न्दलािनथीः ( श्रीरृष्णलाचितोमा, सुन्द नामन्छौनिधिपि षर - मणीयश्ोभाच 2 तच अरूकाऽछानिः केरापाशाऽऽकारो ऽलकाकति- रृकपुरषय भतोति च्छचण कङापाहो ऽलका क ् च्छवण षुरसाम्थं निरूपयन् 
तस्मिन् खन्दरकुरुमशोमा, सखपन््रदत्वं, छृष्णवणस्व, आङूप्णलालि- 
तत्वं चाऽसधत्त | 
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दन्देन विष्णुना तस्संशकनििना च खारिता श्रीयस्याः सा 

[ अलकानां कशानामाटृति रकारः, अलकाया यक्षनगपो अ~ 
तिरेव भात्ति शाभते । महापद्मश्च पद्मश्च शद्धा मकरकच्छपा । दयु 

ृन्द्छन्दनीखाथ खधैश्च निधयो नव । अर्का पूर्विमानं 
ृष्पकामित्यमरौ । वैतालीयं वृत्तम् । -छेपोपमारङ्भारौ ॥ ८ ॥ 

भवनोत्तरीसिन्धूभपितो घनरेवारकवत् कचो ध्रवम् । 

सरुचा महितोहिमाख्योदितयोद्धासितमीनक्षणः॥ ९॥ 

९ तन कखः घनो मेघः, शाकं जल्गीखी," को बह्मा, णवं घना 

निविडा ये देवाः सिरसभ्वम्धितो ऽरुकाः केद्रा जराजूटस्तद्ध्च । 
तथारि-- 

छचस्ताचत् शरुवनोखरेण लोकोत्तरेण स्िन्धुभुवा चन्द्रेण 
तद्राख्याऽलङ्करिणेपिव आश्रितः, यद्वा ञुवनेत्तये साकोत्तरः, समुदधे- 
ण त्वय्यपयरेस्णा भृषरितश्च 1 प्पे सखुख्चा शोभनटृप्णवर्णेन 
मितः, प्व दि निश्चवेनः उदिता मायया खजा उद्धासतो दीपिते 
भैनलठक्षणः कामो येन तथाविधः । 

घनश्च--मुवनेन जलेनोत्तरस्य पूणस्य क्तिन्धोः समुद्रस्य भु- 
चि उतितः, पव माख्या राजरूपणादतया सुरुचा व्द्युना मादने 

तथा उद्धास्तितम उत्पादितं मीना लस्येरिक्याद् र्यते येन तदू 
समिलर्खधप जरं ( चयेन ) यन दादल्ल; \ 

वारं च-भुवनन जछेनेत्तसायां स्िन्धुखुवि नदीभूमो उथितं 
तथा राया छष्म्या जार्यः कमं तस्मादुदितया सुखा महिन 
भ्रफटितमरस्यचिन्हश्च सामानाधिकरण्यात् 

प्रदम च--मुवनात्तरे ोकोत्तरे सिन्धुभुवि नर्दजन्ये पद्य आख 
चभूते उचितः, तथा सुखा श्ोमननेजसा महितः, प्वं दिमाख- 
याद्वद्रितया सरखतीनद्या (तद्ष्येष्ठाया वग्देभ्या ) उद्धासितकाभः 
तसपा प्रह्वोसीत्वात् । 
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भुवनेति । ते घव लक्म्या; कचः धवं निधितं घनवत् । 
पैवारं जठनीटी तद्वत् । को बह्मा तद्वव 1 दनद्रान्ते भरयमा्णं 
पदं भसेफमनुसम्बध्यतेः इति न्यायाद्रतिपत्ययस्य स्मेर सम्ब- 
न्धः \ कचः केः पियेरुद इत्यमरः । पनजीभूतयुदिरेयपररः। 
केवारश्वापि शेवालः शेवल जलनीरिका इत्यमर्टीकायाम् । 

फो ब्रह्मणि समीरात्मयमदक्षेषु भास्करे इति मेदिनी । च 
घनः निवड; निरन्तये बा यः शिवस्य हरस्याऽयं शेवः अ- 
रुकः जटानूटसद्रचच 1 घनं निरन्तरं सान्द्रमियमरः । 

कचपक्षे-युबनोत्तरं यत्सिन्धुमु सिन्धुदेशोदय मद्गावन 
मिति रोके, तदपितं स्थिते यस्मिन् सः। यद्रा भुत्रनोत्तरं यत्सि- 

. न्धुपदं तच्सिन्धुभुवने गद्गावनमेव तेन भूपितः । यद्रा सुवेनन ज- 
छेनात्तरः समरद्धः यः सिन्धुसेन भूपितः भदानकालि ऽलकृतः। 
यद्रा बनो ् तरसिन्धोभवति स चन्द्रस्तद्ाऽऽकारभूपणभूतः स उ- 
पितौ यस्मिन तथोक्तः 1 यद्रा भुवनं जरमुत्तरयति वधैयति स 
सिन्धुभूश्न्द्रः स उपितो यत्र । यद्रा शवनोत्तरः जनलसमृद्धः 
सिन्धुः सुद्र येन स भूषितः । चन्द्रोदयेन दहि सिन्धु्मभैते इति 
असिद्धम् । दहि यस्माव् मारया पुष्पस्रजा उदितया सुरुचा उ- 

शिवजयाजूटश्च-भुवनोत्तरया खोकोत्तरया दिव्यया सिन्ध्वा 
गङ्कया भ्रूपत-, पर्वं सुखा चोमनकान्विविग्िष्टया दिमाक्यायु- 
दिता पात्या महितः, त्था उद्धाभ्विति मीनरक्चणं जनपूर्न्वाेन 

तारः 1 उद्भास सोभमार्न, तमी रान्निस्तस्या इनः स्वामी चन्द्रः, 

तद्रूपे लक्षण मौदी चिन्हे यस्येति बा । अिमारया सपपङ्वा ~ 
दिया रुचा कान्त्या महितः, उद्धासितमीनर्चणख्ति वा । 

पवे छेचेणं भगवतीकेक्रा पातत मेघ,रोवारप्नक्वङिवजराजूट,सास्यं 
घणेयन् तस्य॒ चन्द्राऽऽस्याऽलङ्कारभूपितव्वे, शोभनकान्तिमस्वं, 
माला$खूतस्वे, मगवच्कामजनक्त्वं च भरति पादयति । 

; 
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तमकान्या महितः वधितः।उद्धासितै मीनस्य छुवयेकरतमीनस्य 
लक्षणं चिन्हे यस्मिन सः । यद्रा उदि बरह्मणि वा्ुदेवे मा- 
सितः भरकादितः मीनलक्षणो मदनो येन सः । तस्योदिति 
नमिण्तिश्चुतेः\., 4 

घनपते थुवनेनोदकेनोत्तरस्य श्रेष्ठस्य सिन्धोः समुद्रत्य 
भुवि उदकग्रहणारथषर उपितः स्थितः । दिमाख्यादुदितयोस्य- 
क्षया सुरुचा ग्रिद्युता महितः \ उद्भासितं य्न मीनस्तनोदरव 
यत्र स तत्र तत् उदकं चिना मीनस्थितेरभावात् पीनलक्षणम् 
उदकं यस्मिन् सः । यद्रा ऽऽ्दौ हिमारयोदितया सुरू्वा ध- 
वरकान्या महितः निभल्मेधप्य सितत्वाव, ततो भुषनोत्तर- 
सिन्धोनिकय्थव जल(ऽऽदानायैमुपितः \ तत उक्कृष्टमया , 
आमतो नीलः स चासौ मीनरक्षणः मर्स्राक्षता वधणेन ज्- 
छदानाद् ! । 

शैषाटपत्े युवनोत्तरसिन्धुभुषि उपितः, हि यस्मात् माया 
खष्ष्म्पा आय्येन कमलेनोदितयोत्पनया खर्चा महतः, 
उद्धासतं मीनस्य रक्षण भक्षणीचन्द यस्मिनिसः 1 यद्राभु- 
बनोन्तरीसन्धोभूरिनखनघाः मीव उपितः 1 हिमस्य त्यस्य 
अर्य अवनादः स्तेयः । तद्धिपये उत्पन्नया सुखूचोत्तमेच्छया 
महितः पूज्यः । ् दोवारैः शयनं खजन्त्यपि पुनः शेते न वा ख- 
व्येति रसमञ्जयी विरदतप्तायाः शीतेच्छा ऽभ्युपगमदर्भना- 
त 1 उद्धासिततानां प्रकाशमाना परीनानां रक्षणः धीवसदिभी- 
त्या त्र डीयमानचात् 1 

मषक सुयनोत्रसिन्ध्वा सरस्वस्या भूषितः महितः पूजि- 
तश्च । मह् पूनायापिस्माश्िष्ठा । दिमाख्यादृदितयोत्पनया सु- 
सचा पार्वतीरूपयोद्धासित उत्पादितो मीनलक्षणो मदनो य- 
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स्मिन् सः । पावती च्छा ऽयं कामव्नो ऽभूदिति कथा दाय्याद्रि- 

खण्डे गोदामाहातम्पे । तामत्र सैसेपतः पद्यन ददोयामि । 

घ्ह्या शश्पुरोदितः परिणये गौपीः पदं स्वे करे 
धृखा न्यस्य क्षि्लातचे ऽतनुवशः सुखात शकं यद् । 

जातास्तेन तु वारखिर्पयुनयः षाः सदस्नाणिते 

तच्छुख्छषुमेणदत्तकरक।द्वोदा ऽऽ प विष्णोः पद्(व् ॥ 

वामनेऽवतारि कमण्डलदकेन विष्णुपदक्नालनादियैः। 

यद्रा भुवनानि चतुदश उत्तराणि भावीनि यस्मात्तत्र सि- 
न्धुभुषि सुदरस्याने उचितः चष्टे: मा् स्थितः । मालयं(पद्मं 
लक्ष्मीनिवासस्वाव तेनोदितया छरुचा महितः" भगवन्न।भिन- 
लिनाऽऽसनतराव । उद्धासी लाटासकादामानः तम्या राया 
इनश्न्द्रः तदटक्षणं बेलरचिन्दं यस्य स पिषः यस्माद षटि 
समये जात इति भावः 

शैवालक युवन त्रिभुवने उत्तरा स्वगस्थवासूञ्या वा 
या सिन्धुेदी भागीरथी, यद्वा सिन्धुं समुद्रं भवते भाभोति 
सा सिन्धुभुः । भु भाप्तावात्मनेपदी? । . इयमपि गङ्गैव । तया 
भूपितः । दिमालपोदितया पा्ैस्या सरुचा प्रीटया महितः यद्रा 
अदिमार्या सर्परूपख्जोदितया सुरच। -महितः, उद्वासितं 
पीनस्य चन्द्रस्य रक्षणे यमिन् सः 1 

घनरौवारकवदित्यत ययप्यस्पाचूतरत्वादभ्यरहिततराच 
कंशब्दस्य पूथ्निपातन मान्यं तथापि समुद्राश्राद्ध इति नि- 
देशेन पूपेनिपातमरकरणस्याऽनित्यस्ेन साघुतमिति खवोधि- 
भ्याम् । अय च लक्षणेत्वोरिति निदेगेनाप्यस्य रकरण 
स्याऽनिल्यस्वे शेखरे स्पष्पर । उपमा छेपाखङ्भारौ । भैता- 
रीं सत्तम ॥९॥ 
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हन्त र्म तव कुन्तरत्रजं 

ग्वामरं वदति पामरो ऽपि कः । 

भराक्तनस्तु हरिणोपलास्तिः 

पश्चिमे यदपुरस्करतं मृगैः ॥ १० ॥ 

हन्तेति \ हे लक्म तवर कुन्तलब्रजं पामरो ऽपि चाम 

(मिति कः वदति १ अपि तु नेखथैः । इन्त खेदै 1 माग्मवः 

माक्तनः दुन्तलः हरिणा भगवता उपलाखितः, यथस्मात्य- 

मं चामरं सगे; सामान्यचतुष्पदैरपुरस्कतं पश्वच्छतम इति 
[3 

समथनीयासमधैनात्काव्यिङ्गमरङ्कारःरथोद्धत।
इत्तम् ॥९०॥ 

सिन्दूस्कान्ता जगदस्य मी- 

सराऽमिरामां चिकुराऽऽवलिः ते । 

मन्यामहे देवि कलिन्दकन्यां 

गङ्कासरस्वल्युदिताऽनुपङ्गाम् ॥ ११. ॥ 

सिन्द । हे जगदमत ! सिन्दरेण नागसम्भवेन कान्ता 

१० द रुशम ! तवा$लफसद पाम्ये ऽपि कथ्चामरं घदति ? 

यतः प्रथम केदापाशां हरिणा ( रष्योन, शछगन्दरेण च॑ ) उपलालि- 

ल, सादः, पञश्िममन््यजामरं च सगेश्चमशेम्बमीः अपुरस्छतपर 

(अनादते, कायपश्चाद्धं च पुच्छत
या शुनं ) भवतीति गृगनद्रोपसाकि

- 

तस्य. तच केखपाशस्य सामान्य्ुभरप्यनादनेन अ वं 

क वदतीति वदेनू भगवतीकेपादास्य नारायणोप~ 
खाल्ितस्वं चामसयऽधिकचामाद्ालित्वं च योधयति 1 

११ द जगदस्य 1 ( मपिकारणेन ) सिन्दूरेण समन्ते धरूतेन 
खन्ध" ८ विशद ) मद्धीमाखा ललितां च ते ( रष्णवर्णौ ) चिङ्रुर~ 

पदु गद्धासरस्वतीसङ्गवां यमुनां मन्यामहे याद् । क् 



# 

९९२ क्षन्याश्याऽधतरेणे छष्मीसदस्ते 

श्मणीर्या, तथा पीनां पुष्पाणां सरेण हरेण अभिरामां ते 
तत्र॒ विङ्कराऽऽवछि कचपद्धिं गङ्गा सरस्वती चेत्युमाभ्पाम् 

उदितः ऊतः"अनुषङ्धः संगमो यस्याती कन्दकन्यां यमुनां 
मन्यामहे 1 अन्न यञुनासाम्यं विक्रुरावलेगैङ्गा मही, सरस्वती 
सिन्दूर) शति किेणीमङ्गमनैतद्वखकयितुः भरयागफले सूचितं 
तदत्मेक्ता चं 1 उपजातिषटत्तम ॥ ९९ ॥ - 

" सुतरांमलकव्रजः प्रसूना- 

न्यलमम्ानिविरोचितानि बिभ्रत् । 
सुरभिस्पटुरितः सुपुत्र धान्याः 
सुमहारामातरमषितो विभाति ॥ १२॥ 

सुतरामिति । हे धात्याः पुति सीते ! ते घुतरामरक- 
त्रो विभाति। कथे १अलमखथमर अम्लानीनि म्लानिरदितानि 
अत एव्र विरोषितानि शोभनानि भघ्ुनानि दुष्पाणि विश्व. । 

४ 

९२ दे धाठयाः (पृयिभ्याः, आमलक्याश्च) सुपुत्रि } अरुं न भ्छ- 
निग्लनत्वे नवीनस्वं तेन॒ विवेपतो रोचितानि भसूनानि पुष्पाणि 
पिश्र, ष्ए्वम्. भम्लरसानि विरोचितानि विेपरच्युरपादकानि भ्र 
ष्यूनानि फलानि चिच्वत्.1 स्ुरभिस्पफःरिवः ( गन्धन रोचमानः, व~ 
सम्ते उदितश्च ) खमदारामविभूणितः ( सुमदाः खुरोभः, रामण 
कास्ररेथिना शितिः, सुतरां मदति आरामे विचिष्टभूमाबुषिितः, 
छमदाऽ$राने विभिः पक्षिनिभूरितश्च वा) ते ऽनकवजः केशसमूदः 
ख्छनरः छ ध्मनतरः आमर्कद्स्तनज पव विभातीति श्छेवेण केदापाशथ- 
शूयाऽऽमलक्टृक्षरूपत्ववणनेन धाच्रीपुञ्या मामल्त्वं युक्त 
भवेति खुप्वबन. नवपुष्दष्ठस्बन्धे, सौमन्ध्वं, मगवदविभूपिदत्व, व्रा 1 
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कि च सुरभिणा छगन्येन स्फुरितः, पुनः छमदहाः छतेजाः रा- 

मेण च विभूषितः इतकवरीकः अये धात्रीपुत्या अभरकी- 

सुत्यास्ते छुतरः ुष्टतरः अ(लकव्रन एतन्नागकरेक्षगंयः त्व- 
दुस्पन्नो विभाति  द्रन्पविक्ञेपणल्वादामभावः । कथम् { अलप 
अम्छान्यम्लरसवन्ति विरोचिनानि पक्षिभ्यः प्रीयमाणानि म 

सनानि फलानि विधव । मभरनं पुप्पफर्योरिति मेदिनी । घ- 

रामिर्थसन्तस्तेन स्फ़ारितः सुमदस्य।रामे विशिष्टायां भुवि उपितः। 
ओपच्छन्द्सिकं उत्तम् ॥ १२॥ 

आपीडयन्ति कुसुमेषुदारा निकाम- 

मात्मानमित्यल्लिख्धात्रि स्पे देवः 

अपीडययनुदिनं त्तव कुन्तरालम- 

र्यन्ध तुमस्यहह् तुनकुर मुकुन्दः ॥ १३ ॥ 

आपीडयन्तीति। भो अखिरुधाच्नि जगन्मातः ! डु्ेपोर्म- 
दनस्य शषसाः पुष्पाणि आत्मानं स्वं निकामे पर्पाप्तम्र आपाड- 
यन्ति पथयन्ति, पीड अनरगाहे इते चोरादेटदर् । हते स्पे घु- 
कुन्दः तत्र॒ छन्तङास्मानि । अन्धयति दृष्टडपधाते कसोत्तीत्यन्धं 
पचाध्रच् । तस्मिन् तमसि, अददे सेदे वा घनङुलं पुष्प- 

लनप्र जपीडयु्तसमिव् करो्यापीडपत्त । आपीदगब्दाचत्क- 

म „ १३ ट् कोकमातः) देवो हरिः फापरयाः पुप्पदले आत्मानम सीध आपीडयन्ति वाधन्ते दति विचार्यैव तच्छुखुमफुखं तच पे रूपे गाढाऽन्धकापे आणीडयति (क्ेखसयनि, चाथ = ¬ 2 पाय 
4 (रेखस्यनि, वाधते च) शति स्वाऽभ्वौ- कस्या $पीोडनमुचितमेवेत्ति चदय भगत्रता च्वदीयाः कणाः ध्पभरप्यन्त दृष्या । 

1. ४ + 



९६४ सभ्याख्यौऽ्वतरणे उक््मीसलदले 

रौतीति णिचि धातुला्टर्। अथ च घुष्ठ ऊनम् अतो ऽन्ध 
तेमंसि नरके आपीडयति व्यययतीति समासोक्तिः 1 शेप उ- 
सेक्षा च ! वसन्ततिरकाटत्तम् ॥ ५३1 ध 

~. प न 

बघासि हन्त सुरभो सुमनोभिरम्ब 
सारकं हरेरपि मनो निजकेशपारो । 

अंभिदमग्रथमत एव तदेस्यनन्तं 
किंन क्षमं गुणवदाश्रयेणं गुणय | १४7 

वध्रासीति 1 दे ऽम्ब } खरभौ निजे स्वीये केदापाशे 
सुभनोभिः साकं दरेमनः वेध्रासि हन्त विस्मये ^ अतः तन्मनः 
अग्र्यं अनन्ते अपरिमिते चाऽऽमोदं सगन्धं हप च एति 
रोति । यतो गुणवतः. सौरभयुक्तस्य मारातन्तुयुतस्य च 
वस्नः आश्रयण गुणाय युणम्रास्ये क्षमं न स्यात्किपर १ आपि 
दि स्सयदिविति नेदमोश्वयेमिति भावः । धसंन्ततिरलकात्मू् । अ~ 
आन्तिल्यासिश्ेषाठहकारो ॥ १४.॥ 

तैरो्यमांतरजहन्िजराखमेव 
"दुष्टं कुर -सुमनसां फरूवदि, 'ोके । 

ए दि अस्व } त्वै स्ये कुन्तलकलाप सुमनोभिः सरद द्रेरपि 
मनो व्रभ्ाल्ति, अतत प्व द्रेमनः -धष्ठमनन्तमामोदं ( खन्तोधं, सौ- 
गन्घ्वे च) प्नीति शुणवदाध्रयणं ( गुणधिरिछाथयणं, सुलावि- 

-शिषटस्ेगाचाश्चरयणं "च 7) गुणश्रात्ये न किम् "ह? ̀  इत्यथौन्तरन्यासतेन 
-गेयेण 'समपेषन् -सुमनोमध्य -दरिमनसो यन्धनयुचिततं, तत 
-छतसम्बन्धात्तष्य-सौगन्ध्ययुणकाभोपि योग्य ' पयेति वदन्, कुपु 
सेभूवितस्य.केराचादयस्य दरिचि्तःऽऽफथकत्वं प्रनिपादयन्नाद् । 

९५ द शरैखो्वमात. 1 छेके पदे सुमनसां करुखमपरिखच्छस्य- 
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अप्याहतं बरहिरहो सरकं भसूर्न 

कार्दम तु भवतीकचमण्डलेन | १५ ॥ 
श्ररोग्येति । दे मातः { अजददयनननिजश्ाख सुमनां 

कुरुं रोके फए्वरफरोरपाद्कं दृष्टं, करपदुमस्येद् कारपदरमं भ~ 
सुन वदिरक्ताव आहुतपापि यवया; कचमरण्डडेन सफम् अहये 

आशर्मष् } अत्र विरोधाभास सफलं साथकपिति प्रिदारेणा- ` 
लङ्कारः । मनसां सतां दि स्वश्ञाावतेनमेव फर्वदिति द्छ- 
र्ः । वपन्त तिरुकारत्तम्र ॥ ९१५ ॥ 

स॒मैर्िन्यैरग्रेडितसहजसौरभ्यसमगं 
कचं ते कल्याणि भ्रमति परितो भद्धनिचयः । 

ध्रुव तत्सारूप्यं स्वयममिलषन् ञ्ङ्करतिमिषात् 
स्तुवन् प्रादक्षिण्यक्रममखिर्मातः कलयति ॥ १६ ॥ 

सुमेरिति । दे कर्याणि) दे अखिलमातः ! ययस्मादिषि 

चापमे ( आाखासद्धतमेव ) फलवद् दष्ट, परं भवत्याः दा 
पादेन वदिराष्ृतमपि कट्पदश्वसम्बन्धि पुष्य सफर ( छना, क~ 
खयुक्त च ) इति चित्रमिनि वदन् पाण्डनङ्कटमपरित्यक्तनिजवद्- 
शास्रमव शुभषकसावकामान् च्छप्र्ण श्ूचयन् कफरपषठक्षकुर्युमाणं 
त्यतक्श्यंपााश्नयणात् छनायत्व सम्पन्तप्रेति चाधद्रच् फचछषाश्े 
कटपहु मकुसुमनरु पत्ते बणयत्ति 

१६ हे कव्यणण रोकमात. † यत्च शन्नसमूदः कर्पशक्षसम्ब- 
ष््ामः कुमाद्वरुप्ततल्तागन्ध्यखुन्दरं ते केदपात्न पर्ति भ्रमति 
तत् केश्चपशचस्य समानरूपनां खये च्छु स्द्धरकपयात् चिचन्वेन् प्रदक्षिणविधानरीत्ि करोतीति ऊेशर्परदोमाक मर्छुटस्प भमणमतिरुष्णकेदपारलावण्वऽभिकापदेतुकामिति इ 
भरमसऽधिककाष्ण्ये फेणपान्चे वेधम्रन्दाह् । 



॥ 
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भवानि दिव्यानि ` तैः कर्यदक्षसम्बन्धिभिः मेः पुष्यरात्र- 
डित पुनः पुनः स्ठतं सहजं स्वामिकं सौरभ्यसुभरं सोग- 
न्घ्यमाहास्म्यं यस्यतं ते. तव कचं परितः केडस्याऽभितः । 
अभितः परितः सम्येयादिना दवितीय । भृद्वारणं ्रमराणां 

निचयः समूहः रमति रमणं करोति, तत्तस्मात्तस्य तत्कचस्य 

"सारूप्यं सायम् अभिरुपन् इच्छन् सन् श्ञद्धःतिमिपात् ङ्का 
रकापच्याद् स्तवन. स्त॒ति ऊमैन. भरादक्षिण्यस्य मदक्षिणाकर 
णस्य क्रमं रीतिं करुयति करोति शरुवमित्ि असिद्धविषया फ- 
रोसेक्षा ऽल्डारः \ शिखरिणीटत्तप् 1॥ १६ ॥ 

प्रभोनभिीपच्रं मरततिरुत्छृञ्य पतति 
स्थिरा ऽ५मोदाऽऽखम्बे चिकुरनिकरम्बे जननि ते । 

, मनागव्धेः कन्ये मधुरिपुसमीपे परिचयो 
न रोचेत भ्रायो ननु मधुपवरगैस्य मनसे ॥ १७ ॥ 

भ्रभो हे अब्धेः कन्ये, हे जननि !{ इयं ्रमराणां 

ततिः पद्धिः रभो; श्रीहरेः नाभीपद्म नाभीक्मलम् उच्छज्य 
लयच्का स्थिरं सततम आमेदम अल्यन्ताकधिगन्धम्र आ- 
म्यते आश्रयते तस्िन् 1 कस्वुरिकायामामेादः कूरे मुखना 
सनः ! षद्ल स्यात् परिमरुश्वम्पके सुरभिस्तयथति शब्दाणवः । 

९७ दे उण्येः बन्ये ! खरयरस्रमुदयो इरेनरभोकमर्टं विद्वाय खिर 
सुगन्धाय तवर फद्यपान्ति पततीति मधुपवर्मस्य ( श्द्रसद्धस्य, म~ 
दपमम््दस्य च) मनस्ते मधुरिपोः ( रे, मघुद्धािणश्च) समीपे 

श्पदेएपं सम्बन्ध. प्रा्याने राचतातं सम्रथयन् भगयन्गाम(पद्याद्- 

पितघकुन्तदप्तखपेि सासत्माऽऽ्िकयमित्याह् । 
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चिकुराणां केशानां निकुरम्ब समुहे पतति ! ऊत ? इति चेत् 
, मधुपानां शरमराणां मदयपानकतरणां च वर्गस्य सद्धस्य मनसे 
मधुनो मथ्रस्य यधुनामैत्यस्य च रिफोः पमीपे परिचयो वस~ 
तिने रोचेत ननु निश्चयेन । शिलरिणीषत्तं काग्यलिद्ध- 
मलङ्कार 1 १७ ॥ 

क्षममिदं करुरोदधिकन्यके 

तव कचस्थिरसौरमलोमतः । 
विकचसुनविदेषपरीमङं 
जहदिह् भ्रमति भ्रमरबजः ॥ १८ ॥ 

समाति । हे कटदोदधिकन्यके ! भ्रमराणां भृह्ना्णां 
कामुकानां च बज; गणः । भ्रमरः कामुके भदे इत मेदिनी ) 
तव कचानां स्थिरस्य सौरभस्य लोभतः विकचस्य भ्रफुलस्य 
सूनस्य पुष्पस्य पवक्षपपरीमरं जदत् स्यजनिह कवे श्वमतीति 
क्षमम् 1 कुत ! इति चव स कचः मङ्लः, सनं त॒ विकचं कचर- 
हितम् । अतः अमद्धकं मुण्डित्तमिति याच्च. । अत्त इति भावः। 
छ्ुतत्रिखुम्विते एत्तम् । समाखट्धारः 1 अत्र ^क्षममिद्ं तव साग- 

९८ दे ब्धनोवृधिपुननि 1 भरमरवजः ( शद्रलद्धः, फामुकस- 
मदश्च ) कचसम्बन्धिनः श्वर स्तोगन््यस्य सोमात् विकचानां 
( विकसितानां, धिगतक्ृचानां सुण्डितानां च ) सूनानां (पुष्पाणां 
खतं न्यूनानां च ) विशेषं पास्मरु अदद्त्र श्रमदीति श्यः 
मिनि चो वा रसिको सुण्डितकचां विदाय सकचयायामद्गनायां 

न _रज्तेति तदौचित्यं खचयन् विकितपुप्पा्पक्षया केशापात 
ऽधिकं सौरभमिति भतिपादयत्ति । 



१५८ सव्यास्याऽ्वतरणे ठष्मी्तदले 

श्वन्यके धरुफयमारतिसोरमगौरवाव् । विकचपाटरुपूनपरी- 

मनं जहदिह भर्मात भरमर्जः"” इति पाठे किते रमणीय- , 

ताविेपः सहृदयहृदय एः ॥ १८ ॥ 

निहितास्तव कुन्तङाऽन्धकारे ` 
निबिंडमारजनिरिथरप्रकपं 
कलयन्ति नवस्वजो विचित्रं 

कमरे कामपि सौरभानुढृत्तिम् 11 १९ ॥ 

निहिता इति । दे कमले { तव अमाया रजन्यां रात्र्यां 

स्थिरः पक्षौ य्य, मारस्य जनेरुत्पादनस्य स्थिरः भक्षो 
यसमादन्यत्र नास्ति तत्र ! असुत्तमव्रसयागः । तस्मिन्निविरे कु- 

म्तलरूपाऽन्धकारे निदिता नवस्रनः चरस्य सूयस्येमे, सौरस्ते 
८ चत्ते भानवः किरणाश्च तेपां ठति वर्तनं, यद्वा सौरभायाः अ- 

सुर्छत्त सौरभस्य सुगन्धस्य चाऽतुत्रत्ति कृलयन्तीति अयमार्थे 
चित्रम्।ओपच्छन्दसिकं वृतम् -छपविरोधामासविमाव्नाः॥ १९१ 

॥। 

१९ दे कमले! मारस्य कामस्य जनिस्त्पत्तिस्तया खिर उत्कर्षो 
यस्य तथाचिचे तच क्शसूपे ऽन्धकारे स्थापित्ता नवीना मल्ठिका- 
सनिचैच॑नीयां सौ गन्ध्या्ुरत्ति छुर्वन्तीति, अमारजनिरमाचास्या- 
गचचि्त्न परोल्कर (न्तव्लरूये ) अन्धकारे निदिता मालिकाः 
ष्यूरस्थ इमे सलार ये भानवस्तषु शतत वतनं -इवेन्ती ति अमावास्या- 
राच $न्धकारे निद्ितानां स्रजां घ्यकरिर्योषु स्थितिरलुषय- 
केति वैचिच्यप्रव्छनपूयैकम, अन्धकारसद कारण्यं केशपाभ्े निटि 
तानां खजां सौगन्ध्या$नुदधत्तिरानेयचनीयेत्याद 1 
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कुन्तखो नियमितो ऽपि भवया 
चरो मवति न्तामसरूच्या 1 

न्यक्षरोति परिदोभितमालो- 

त्कपैमस्बे परिपुष्यत्ति चैनम् ॥ २० ॥ 

कुन्तर श्नि 1 अमो कुन्तलः भवत्या नियमितो ऽपि न्ता- 
मसरूच्या नीलकान्या तमोगुणमीया च चश्चरो भवति, यतः 
परितः ब्रोभिनां तमालानां वृक्षाणाम् उत्करं न्यद्धरोतति ति- 
रस्केति अथ च परितः शोभितानां माकानाम् उत्कर 
परिपुष्यति पुषे करोति । अनवस्थितचित्तस्य युक्तमिद्मिति 

भावः 1 स्वागतम् 1 छपत्रेभावने कान्पालिङ्गं च ॥ २० ॥ 
अथ मातुर बणयत्ति- 

कञ्ञा ऽऽल्ये कमपि तावकफाटभां 

सज्ञातश्षोभमरुकाऽऽवलिमिखनेन 1 

† २० हे अस्व 1 छुन्तरो भवत्या बद्धो ऽपि तामस्ररुच्या ( तमः- 
स्वम्बन्धिन्या मैलकान्त्या, तमोगुणातल्याच } चञ्चलो भवति, यतः म्परिनः शोभिना तमालदक्ताणो चर्णोच्करयै तिरस्करोनि परिपुष्यति चेति तमादतिरसकरणपोषणयोः करणाच्च्चलत्वं , तस्मन् घयन्. -पररितः ःयोभिताना मालानां खजसुच्कमै ःधुप्यतीत्ययान्तंरेण विरोधं -परिर {तव -संयनः केशपाशो निजकान्त्या -नीरं चमा पतिर स्करोति-खग्मिः यामाऽतिश्यं 'च.पुस्याकीच्याद् 1 ॥ स -ेशपाशमुपवण्यै 'लाम्धते देन्कमलार्ये !. अरुकपद्धू- › सस्यन्धेन समाखादितशोभं त ग ये 

देः त छलाटमामे -समुद्रादाविसीवस्मये 
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उतमरक्षते युधि न कस्तरुणेन्दुमन्धे- 
सत्थानकारमवरीरवैरमार्योगम् ॥ ९१ ॥ 

कञ्चेति 1 हे कजाऽऽल्ये ! श्ररकावलेः केशपद्धेमेटनेन सनात 

शोमा यत्य तं कपप्यलि्ीच्यं तावरफाकभागं त्वदीयभारस्य- 

रप्। अव्ये; सकाशात् उत्थानकाठे भव उत्पतः हौवरमारयोगो 
यमिन् तं तस्गेन्दुं यवि कः पुपमान्नोसेक्षते १ वसन्ततिलकावृ- 
त्तर! काव्यसिद्गमलद्ारः॥ २१॥ 

अथ बदन बणयति-- 

चिरं ते वक्रेण श्रितचिकुरवर्भण कमठे 
तुरं चेदारोटुं तुहिनकिरणो ऽये स्प्हयते । 
दा गाढं सख्यं तिमिरनिकरर्विन्दतु जवा- 

दवा्नोतु प्रावृड्जरमुगविन।भावमपि वा ॥ २२ ॥ 

विरसमिति \ दे कमले { भितः िङुरषगेः केशसमूहो यन 
तेनतते तवर वेण सुखेन सद ठलां साम्यमारोटुं माप्त॒म् 
अयं तुहिनकिर्णशन्दरः स्पृहयते धाज्छति चेत् तदा तर्हि ति- 
तिराणामन्धङ्राराणा निरुरेः समूहैः सख्यं गाद विन्दतु, श्रपि 

सञ्जातो गखजारुखम्बन्ध तसणमिन्वुं को चा नेक्षते ? इति मठे 
चन्द्ररूपत्तासुत्प्क्षते 1 

रदे कमे ! चिक्ररकखापस्द्धतनने चदनेन यादे चन्ध्र. सा. 
स्थ माप्तुमिच्छेत तदहि सूबभावचिरद्धं तमोमे्री प्राद्येण्यमेघनियत- 
साहचयमसम्भुन वा दिघरुमामोच्विति चरन् अन्धकारर्माहितस्य भ्रा 
शेर्कापलमेघसद चरितस्य वा चन्द्रस्य सचिद्कुरस्य स्वद्धाखस्य साभ्थ- 
खाम् स्पात्+तच्च सवथा ऽसम्मचीति भारस्य निरुपमत्व च।[घयन्नाद््। 
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घा जवावे प्रावृदकारीनेन जल्छचा मेवेनाऽविनाभावं सम्बन्धं 
तद्पः स्थितामतति यावव् 1 अवाभ्नोतु भरा्नोतु । दिखरिणी- 

चम् । सम्भावनारुङ्ारः 11 २२ ॥ 
५ ,.  पुरुषनयनयुगमे पुप्पवन्ताऽऽत्मकं ते 

ˆ सहं निवसति दर्पात् सन्तत्तं वक्तबिस्वे | 

, तदिह जखूधिकन्ये तन्महादरैरीरां 
सजतदति कवीनां भारती सूचधतैव ॥ २३ ॥ 

पुरुपोति 1 हे जख्धिकन्ये ! ते चक्रवम्बे पुष्पवन्तौ चन्द्र 
शूयोवात्मानौ स्वरूपे यस्य तत् “वन्यो च नेभे" इति पिरा- 
दूपे बणैनःच आदि पुरुषस्य नयनयुग्मं सततं सह एककाले नि- 
चप्ततीति यद् यस्माव् तत्तस्मात्तद्क्र मदादर्षस्याऽमायाः परत 
आदस्य च लीखां भजते इति कवीनां भारती भमा सह वसतो 
उरस्या चन्द्रक इति अमावास्येति ्ुत्यतपा अथ च चन्द्रमा 
चा अमावास्यायामादयमयुप्राधिशती'ति बहचन्राह्मणश्चुस्या 
खता सत्यैव । पुष्पवच्छब्दो ऽदन्तोपि । वसन्ततिलका । 
समालड्भारः ॥ २३॥ 

२३ दे जखभिषन्ये } खुयेचन्द्रात्मके हरिगयनढन्दं ते मुय 
धिय सवेदा हुपौन्निवसतोति इयं महादध्ंलीरामर ( महती दूपे. 
णोमा, महतीं दशस्य सूयचनद्रयोगस्य खोखा ) -मजतीप्ति क. 
विधाक्ू सस्येति वदच् सवन्युख खयचनद्रार्मकमगवसेन्रयोः सद- 
चासा खयचन्दरसद्ध मस्येच दशपदेत्वेन कवयो सुसं मदादु- 
्येलीलं धारयतीति सत्यनेव बद्न्तीति क्ेपेण त्वन्युपे यी 

गद्पामा राजते दल्यह् ॥ प 

२६ 
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आदश प्रतिविम्बमेव धृतव्रसारोप्य मुग्धा जना 
मातस्त्वन्मुखकान्तिचोगैमनये खदुन्ति तं पाणिभिः । 
हा संक्रामति साधु तन्मिनिमा हस्तेषु तेषां स्वयं 

" दष्यान्ननमनेहसां हि कट्षं मिथ्या ऽभिरोंसन् जनः॥ २५॥ 

आदी इति 1 हे मातः ! सुग्धजना अनमिन्नटोकाः मरति 
िम्वेमेव धृतवाति आदर्शे द्पणे खन्पुखसम्बन्धिन्याः कान्ते- 
श्चर्यं छृतमिलयारेष्य हे ऽनये ! तमाद्षं पाणिभिरैस्तैमृदनिति 
संघपयन्ति ! दा खेदे 1 तस्य दुपैणस्य मदिनिमा माछिन्यं तेपां 
हस्तेषु साधु युक्तं सैक्रामति खगति । युक्तमिदं नूनं, नास्ति 
अहः पापे येषां तेपां पुण्यवतां पिथ्याकरदपं इथादे।पम् अ- 
भित्रीसन् कथयन्. जनः दि निश्वंयेन तत्कद्पं स््रसमेव दध्या- 
स्माप्तुपाव् । 

पिथ्याऽभिज्ञंसिनो दोषो दिः समो भूतत्रादिनः 1 
मिथ्याऽभिरस्तद्।ष च समादत्ते मृषा बदन् ॥ 

इति याज्ञवल्क्यस्मृतिः । ादूरषिक्रीडितं दत्तप्र । गृद्धो- 
सेक्षाऽ्थान्तर्यासालङ्कारौ ॥ २४ ॥ 

स दे मानः ! केवलं त्वन्मुखमरतिविम्बे श्रुतवति दपैणे सु-खौ 
जनास्स्वदास्यकान्तिचौयै मिथ्यैवाऽऽरोप्य तं करैमैर्दयन्ति, नतश्च त~ 
न्मद्रेनपत्तानां तेषां दत्त्वैव भ्रव्युत तन्मालिन्यसुपसन्तार्मात, ति जनो नित्पाप मिथ्या ऽभित्तसनु स्ववं तत्पापमापरोकीति धर्मैशाख्न- 
चिद्धमथमुपन्यस्व समयेयन्-द्पेणे. नास्ति त्वन्मुखकान्तिछद्स्यापि 
संसग इति सुखस्य रेोकोत्तर जैमेव्यं प्रनिपाद्यत्ि। 
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व्रिकचस्य कचोञञ्यलेन परे 
वरिकलङ्केन कथं नु पङ्कमाजः । 
सरसेन गतस्य नौरसचं 
जरुजातस्य भवन्मुखेन सख्यम् ॥ २१ ॥ 

चिकरचस्येति । विकचस्य ॒विकसितस्य॒कचरदितस्य 
घ॒ कयैः उर्ञ्यलेन शोभमानेन सह, तथा पद्भाजः क- 
दैमभाजः करपपभाजश्व, पङ्को असी कमे पाप इति मे- 
दिनी 1 विकरद्धेन अद्काऽप्वादाभ्यां रदितेन नीरसस्वम् 
उदकस्थिति रसाऽभावे च - गतस्य प्राप्तस्य रसेन सौ 
ग्दरभेण शृङ्गारादिना च सदितेन नलजातस्य उद्कोर्पन्नप्य 
भूसैसमूदस्य च युखेनाऽऽनेन भरेषन च सख्ये सौहदम । अथ 
मित्रं सखा खुहदित्यमरः । कथं नु भवेदपि तु न भवेदिति 
द्विती याथन सरूयाऽमायो ज्ञेयः \ ओपनच्छन्दसिक रक्तम् । स- 
मालङ्कारः ॥ २५ ४ 

तरिजिते सत्ति ते मुखेन राज-~ 
स्यपि वुरगश्चरमोलिपृज्यपादे ॥ 

२५ हेः पदो † विकचस्य, € विकासितस्य; कचराहिनप्य च ] 
भाजः, ( कर्दममाजः, पपमांजश्च } नीरसं ( नीरे जते खरप सत्तां गतस्य, ग्टद्गारदिरस धुल्यस्य च ) जखजातस्य ( कमलस्य जडसङ्घस्यच् रुडयोरक्यात ) कचोञ्जसेन, कलङरदिनेन, "द! सदिररसश्रदितेन सवैथा त्द्धिपरीनशुरोच त्वन्मुखेन मगरो काशे 
स्यादिति कमे सुखेधपभित्यसामञ्स्यं प्रद् शयति । ` रदे चव सुखेन दुरैष्वरमौलिगूर्येपादे { दभाय; पार्वत्या द 
रस्य विस्य मोदिना पूरपाः पादः क्हिरणः धय 

{ यस्य तारे चन्द, 
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वनवात्ितयातपस्प्हाणां 
विजये को विषयः कुञचेशयानाम् ॥ २६ ॥ 

विजिते इति 1 ते ु खेन दुर्गायाः ईे्वरस्य सदा शिषस्य पक 
दुस्य 'किटःति कोके रूयातस्य इश्वरस्य राज्ञः मीना मू 
पूज्याः पादाः किरणाः पादौ चरणौ च यस्य । यद्रोभयत्रापि 
पूज्यपाद श्रठस्तस्मिन् राजनि चन्द्र भृष्ति च । राजा मृगाङ्के 
क्षत्रिये दषे इ्पमरः ! विजिते सति वने उदके ऽरण्ये च् 1 षने 
सछिखकानने इत्यमरः । वासितया स्थिस्या आतपे उष्णे तपसि 

च स्पृहा येषां तेषां कुरेशयानां कमलानां सनीनां च 1 कुशो 
दर्भः कुशं जलमियनेकाथमञ्जरी 1 विजये को विपयः १ अपि 
तु नास्तीति कैयुत्येनाऽथसिद्धेः काव्याऽ्थापत्निः । ओौपच्छ- 
व्दसिक सत्तम ॥ २६ ॥ 

नद्वनजमहो महातपश्री- 

छतरुचि ते मुखजन्म् छिप्तमानम् । 

दुर्भेश्वरस्य खुचददुगोऽधिपस्थ यङीयसो राक्षो मोदिना पून्यौ च- 
रणौ यस्य ताददो राजमापिने च ) राजनि (चन्दे, मदाराजेच ) 
चिष्जिने सति चनवाल्िनया ( जलचात्तिनया, आरण्यव(स्ितया च्च ) 
गातपस्णृाणणां तपरस्णदाणां च कदायानां ( चातपन्राणां पामल- 
चिशषेषाणां, दभेद्यायिनां व्रनिनां च ) विजये पठ विष्यः का कथेति 
च्छेचरण त्वन्मुखं चन्द्रकमखाऽखिकःसयुन्द्रमिति प्रत्तिपाद्वति } 

२७ दे फमटे ! नदस्य चने जले जात कमते सुखजन्म खच्धुं चा- 
श्त मदानपथीरतख्चि ( महत आतपस्य कान्त्या नव्यम, ्, तष (1 ् महत्या 
तुदध्टदुम्यः तदेजश्च) ध्.दिरः (मघजुखं) सत् तपः कया दचयद्पि 



सौन्द््य॑म्तयकः < । २०५ 

अपि यदि तदधःशिरस्तपस्ये- 

जमनवदनं कमे भवेत्तथापि ॥ २७ ॥ 

नदति \ अरो कमरे, नदयने नदोदके जातं कमटयि- 
स्यथः । यद्यपि खन्पुखस्य ज्म लिष्समानं सत् महत ्रातपस्य 
तपसश्च धियि छता रुचिर्न तत अधःक्गिरः अधोमुखं यदि तप- 
स्यत् तथापि अधः क्षिरः विप्रीत्तवर्ण जनवदने भवेव । य "| 
अतरेषएाऽनवा्निरूपविपमालङ्करः 1 पुषिताग्रा 1 २७ ॥ ३ 

तदन्जमन्जश्च तवाऽऽननहिषौ 
मुरारिपल्ि रजतः पराभवम् । 
द्विषा संहेकेन मिधो विरोधिना 
नै योद्धुमस्ति प्रभुता दयोरपि ॥ २८ ॥ 

तदिति ) द मुरारिपनि ! तवाऽऽननद्विपौ युखस्पधिनौ 
तद्ज कमर सो उव्जश्चन्द्भरेरयुमौ पराजययेव वजतः भाष्ठु- 

तथापि जनवदनं भवेन्न तु त्वन्सुखमिति नद वनज्स्य अधोमुखीमूय दु 
स्कर तपश्चरणे कृते ऽपि सोकमुखात्मना जन्म स्यान्न च त्वन्मुखात्मनेतति 
५नव्वनज'^चऋब्दस्य अधोभाग चैषसीस्येनोच्धारणे ““जनच्रदन"निखेच 
निप्पद्यने एति ग्छेयवैचिच्येण वणौुवन् कमलस्य सावारणजनबद्- 

<. नसादद्यद्धामे ऽपि न स्वन्मुखकान्तिरूपम् इयाद् 1 

२८ दे मुरारिपन्ि ! प्रखिद्धं कमलं चन्द्रश्च स्वन्मुखद्वेषिणौ 
पराजयं प्रापु ति पेन रादण। सदह परस्परैरिणोरुभये 
[द म न मनसीरि न्योन ॐ +~ य 
य। द्ध सामय्य न मवताति अन्योन्ययर्णिच्चन्दकमखयोेकीयस 
= = सखन यद्धे न द <~ 3 

ते युखन शद्धे नास्ति सामथ्यमिति तयोः परामपो योग्य > ; ३ पचति सद~ मययन् स्वन्मुखं चन्द्रकमलोमयाऽधिकश्चोभमिति हते 1 ९ 



२०६ सव्याख्याश्रतरणे ऊक्ष्मीखदसने 

तः । तथा हि-मियोविरोधिनोः परस्परद्िरोदैयोद्वितोरपि ए- 
केन द्विषा सद योद्धं मुता नास्तीति ! वंशस्थं ततष् । अथो- 
स्तरन्पासालङ्कारः ॥ २८ ॥ 

त्वदास्यवसुतस्करं शरुवमवैमि जेवादकं 
पयोजनिटये यतः पिहितमन्दिरायां त्वयि । 
असौ निशि विजृम्भते पुनरपावृते धान्नि ते 

„ पराऽचलवने रवेघणिषु वा दिवा लीयते ॥ २९ ॥ 

त्वदिति । दे प्योजानदये { य॒तः पिदितम् आच्छादितं 
मन्दिरं कमलग्रदं यया तादृश्या. त्वयि स्यापर असौ चन्द्रः 
नशि रात्रौ विज्नम्भते उछति, पुनस्ते धाान्नि कमलखूये ऽप।रते 
उद्धास्ति खति प्राऽचखस्याऽस्ताचरस्य कने ऽरण्ये वा रवे 
णिषु मकाश्मानकिरथपु खीयतते, ततः नजेवार्कं चन्द्रं त्वदा 
स्यवञुनः सन्धुलकान्तिद्रभ्यस्य तस्करं चोरं, तद्धदताः करप- 
सोशोरदेवतयोः सुट् तलोपश्वेति निपातनाराघुः । धुवं निश. 
येनाञ्मि । जेवातृकत्यान निहन्यते इति २८१) पृथ्वी दत्तम् । 
खत्े्षापांरकराङरौ ॥ २९ ॥ 

२९ दे कमकानिख्ये } चन्द्र त्वन्प्रुलस्य वघ्ूनां ( किरणानां, ध- 
मानै च ) चोर जानासि, यतस्त्वथि राश्नौ पिितग्रदायां ( कम- 
रमाह ) मस्यां विक्तम्मतते, पुनश्च त्वदीये गदे ( कमल ) उद्धा 
दिनि मनि द्रा पथिम।ऽचलारपये खूयकिरणयु वा रीयते इति 
कास्य चद्धनच्वीरस्प्र स्वामिनो गृद्ध विष्ठिते निमय बदिः सश्चारस्त- 
रिमश्चा$पष्टने निर्यनं प्रसिद्धमतश्चन्द्रस्य तथा करणात् त्व 
भ्ुग्यचखुनस्फरो ऽयमिति सक्यते दति वदन् चन्दराध्थिकफान्ति- 
म्यं मुख माद् । > 



^ सोन्दर्थस्तवकः < 1 २०७ 

जन्ममन्दिरमशोकसम्पदः , 

सालका नृवकान्तिकन्दरूम् 1 
आनन मदनकेलिकाननं 

- मन्यते जननि माघवस्तव ॥ ३० ॥ 

जन्मेति । हे जननि ! अश्लोकमपदंः अदोकधियः पस 
अभोकटक्षप्तमुदायस्य जन्पमन्दिरपर उद्धवश्हे, तथा अलकप- 
ङ्किसदितं पक्षे सालान् सर्भवृक्षान् करयति एवेशीरं साठका- 
कि पुनर्म्कान्तीनां कन्दरं नवाश्ुररूपै प्ते नवकान्तीन् 
कन्दा सरूरणादीन् छाति तव च तवाऽऽनने माधः श्रीदरि- 
यैमन्तश्च मद्नफेलिकाननम् अनङ्गकरीडात्रन यद्रा मदनस्य के- 
छेरेन केटेवी कस्य सुखस्य अनन माणन मन्यते । रथोद्धता 
वृत्तम् । शछेपोसेक्षालङ्घारौ । अत्र साल्कान्तमिति पाठे ऽल- 
कनाशसदिततमिति विरुदधायोन्तरसम्भवाद्धेयः ॥ ३० ¶ 

४० दे जनमि ! माधवः (दरिः, वसन्तश्च ) अोकसंपदः 
( खुल संपदः, अशोकड्क्षपण्डस्य च ) जन्पश्यान, सारखुफाटि 

( अक पद्धिलतदिने, सालकानां इक्षाणामादियेस्मिन् तथात्रिघय } 

नवकान्तिकन्दलं ( नवीनं कारित कन्दख्यव्यङ्कुस्यतीति तथाविधं, 
रलयोरोकयान्नवीनकान्तिकन्द्रखछरूपं चा, भ्रवयग्रक्षानिनिविचिष्छनू क- 
म्दानु खानि मादृत्ते तादा ) ते मुखै कामक्रीडावनं मन्यते इति 
वदन. वदनस्य भाघवीयन्रीडाकाननरूपप्वं बोधयन् शङ्क रभद्धि- 
पू्ीत्वं वर्णयति 1 

४ सलकान्तमिते पाड्न्तरम् 1 ~ 



२०८ सव्पारुयाऽवतर्णे छश्मीसदसे 

स्वरूपतस्रहदनात्मना तथा 

दिधा सुधांुजलधावजायत । 
तदेप राजा हिजराज इत्यदः 
पदं द्धात्यथैवदच्युतप्रिये ॥ ३१ ॥ 

स्वरूपेति । अच्युतमिये ! एष राजा चन्द्रः स्वरूपतः 

स्वाऽऽकारेण लन्बुपास्मना चेति द्विषा द्विमकारेण सुधांशुः 
अब्जः जख समुद्रे अजायत जातः । द्वाभ्यां स्वरूपवद्ना- 

सभ्या जातः राजा द्विजराजः इति पदं नाम अर्थवदन्वर्थ द्- 

धाति धन्ते इसर्थंः ! उसक्षाकाव्यलिद्गार्डारौ । वंशस्यं 
#+ 1 

घुत्तम् ॥ २९ ॥ 
अथ तिरकं भरस्तौति-- 

मातः सरोजसदने वदने त्वदीये 
सुषुमुरपलमिवाऽच्छसरोविशेषे । 
वन्दे करङ्कः इव भृङ्ग इवाऽरविन्दे 
मन्देतरद्ुतिरसो तिख्कः समिन्धे ॥ ३२ ॥ 

श ् न ४ १ ४ 

मातिति ! हे सरोजसदने, दे मातः ! चन्द्रे फलङ्क इव, 

३९ दे अच्युतम्निये ! खुधां्युः स्वरूपेण त्वद्धनसख्पेण चेति द्विधा 
स्षुदरादजायत, तत पवाभ्यमास्मनि द्विधा जातत्वाद् द्विजराज 
राति अन्व राब्दे बहवीति सुखे चन्द्ररूपत्व श्रतिपादयति । 
ददे कमलगृदे, मानः त्वदीये सुखे विरचिनो ऽधिककान्ति- 

षसो गमद तिलकः स्वच्छे सरसि विकसितं नीखात्पटमिव चन्द्र 
मसि खार्छननिवेः कमले भ्रमर दव च दीप्यते इत्याद । । 



स्रौन्वधस्तवफः ८! २०९ 

अच्छे स्वच्छे सरोवरविशेये सफुष्टं विकसितप्् उपर नीर- 
कमलमिव, त्वदीये वदने मन्देतरा प्रोमना दुत्त; कान्तिथस्प 
सो ऽसौ कस्तूरीतिखकः समिन्धे रकाशते ! दसन्ततिकावृत्त- 
मू । उपमार्ञारः ॥ २२ ॥ 

उपाश्चितानवयवमुद्रताश्नयं 
प्रियङ्गणाधिकमणमध्यमाशुभम् । 
समेयुषी वरतिरूकानना रमे 
सधान्यमृरुचिरसधाधरप्यसि ॥ ३२ ॥ 

छपाश्रितेति \ दे रथ ! अणुमध्यमा तयुमध्या, उपाधतः 
अवयवः अवंयवाऽभावो येन तप् 1 अपाणिपादो जवनो श 
हतेति शुनः । उदवता पखस्वरी श्री! कान्तियस् तं गुणाऽधि- 

३३ दहे धमे | जघुमध्यमा सूरमा$वलद्मा, उपाभितः शनवयवो 
इनद्धः कामो येन सभ, उद्भता शीर्यस्य तसुच्तमदोभं, गणदैयादा- 
्विण्यद्दौन्दयंदिभिरथिकं, दुभ प्रियं दस्सुव्युवी, धरं तिखकं 
यर्मिस्तधामूतमाननं सुखं यद्या: सा, अखुधा असुतर जनव्राणानर 
दधाति पोपयक्ति खा, सवं त्तोभनेभ्यो धान्येभ्यः भूङसपप्ना खचि 
शरोमा यस्यास्तथाधिधा नाना्ोामनधान्येः शोभमाना धरा पृथ्दी 
घस्ि। धान्यपृणो धसा च नेभ्यो यचेश्यो सुदधे$यश्च धियङ्कुणा घान्य~ 
तरिदचैवेणच श्नियसुपाधिता, जश्यूलां कीदीणा. मा खोमा यस्मिन्नेच- 

विध.मघ वा प्रदिवि मध्ये मध्यमागे यस्य तथाविधम् सधिष 
जखंमयु्ष, वरं शष्ठ तिलानां कानने चनं यस्याम् पव॑भूता यखुधा 
धान्यद्धारेण जनप्राणपोपिका मवक्षीति मगचलया धान्यदू्णध- 
रूपत्वं श्छेयेण वणेयन शछध्वाऽन्यभूुरपि छधाधस ऽपीति विसे- 
धमामास्यम् व्रासाद्धके सवती तिखकदयभा शरतिपादयश्नाह । 

२७ 



१०८ सव्यास्याऽ्वतरणे टक्षीसदसे 

श्वरूपतस्तहदनात्मना तथा 

टिधा सुधांश्चुजरुधावजायतः। 
तदेष राजा हिजराज इत्यदः 

पदं दधात्यथवदच्युतप्रिये ॥ ३१ ॥ " 

स्वरूपेति । अच्युतमिये । एप राजा चन्द्रः स्वरूपतः 

स्वाऽऽकारेण लन्पुखारमना चेति द्विषा द्िमकारिण खधांशः 

अन्नः,जरथो समुद्रे अनायत जातः । द्वाभ्यां स्वरूपवद्ना- 
सभ्या जातः राजा द्विजराज; इति पदं नाम अर्भवद्न्वरथं द्- 

घाति धत्त इयथः । उसेन्ताकाव्यलिद्गालङ्ासौ । वंशस्धं 
वृत्तम् ॥ ३९ ॥ री 

अथ तिखकं भस्तौति-- ~ 

मतः सरोजसदने वदने त्वदीये 
सुणु्छमुखरूमिवाऽच्छसरोविशेषे । 

चन्द्रे करङ्कः इव भङ्ग इवाऽरविन्दे 
मन्देतरद्युतिरसौ तिरुकः समिन्धे ॥ ३२ ॥ 

मातरिति ! हे सरोजसदने, हे मातः ! चन्द्रे कण्ड् इव, 

+ 9, ~ (व (= ~8 (3 
३१ दे अच्युतप्रिये } सुधांशुः स्वरूपेण त्वद्धनस्पेण चेतति द्विधा 

ससुद्राबजायत, तत्त पयवाऽयमात्मनि द्विधा जावच्वद् द्विजराज 
दाति अन्वयं शाब्द बद्ताति मुखे चन्द्ररूपरत्वं प्रतिपादयति |. 

,३२ (3 कमक, मातः ॥ स्वदीये सुते विरच्चिनो सधिककाान्ति- 
ग्वा ष्गमद् तिलकः स्वच्छ सरसि विकचितं नीदत्पखमिव, चन्द्र- 
मक्त खाञ्छनमिव, कमले भ्रमर इव च दीप्यते इत्याद । 
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अच्छ स्वच्छे ससेवरविरेपे सफुष्टं विकसितम् उत मीख- 

कमलमिव, स्वदीये वेदने मन्देतरा ्षोगना दयुत्िः कान्तिर्षस्य 

सो ऽसौ कस्तूरीतिरकः समिन्धे भकारते } षरसन्तातिरुकवृत्त- 

म्] उपमार्ारः ॥ ३२ ॥ 

उपाश्रितानवयवमुद्ताश्रय 

प्रियङ्गणाधिकमणमध्यमाशुभम् । 

समेयुषी वरतिङकानना रमं 

सुघान्यमूरचिरसुधाधराप्यसि ॥ ३३ ॥ 

एपाणितेति ! दे स ! अथणुमध्यमा तुमध्या, उपाधतः 

अनवयव; अवयव्ाऽमायो येन तम् । “अपाणिपादो जवनो च- 

हीति शुने: । उद्धता प्रखत्वरी भी कान्तियस्य तं शणाऽधि- 

-~---~--~ 

३३ षे स्मे । बणुमध्यमा सुरमाऽचलद्मा, उपाधितः अनवययो 

इनङ्गः कामो येन तम, उद्कता धीयस्य तमुत्तमश्लोभ, शणदयाद्ष- 
ष्िण्यसोन्दयोदिभिरथिकं, शुभ प्रियं दरिमुपेयुषी, घरं तिलकं 

य्मिप्तधाभूतमाननं सुखं यष्याः खा, अयुधा अघन जनध्राणान् 

दधाति पोषयति स्वा, सव दोभनेभष्यो धान्येभ्यः भूरत्पन्ना खचि 
च्तोमा यस्वास्तथाविधा नानाक्तोमनधान्येः छो ममाना धरा पृथ्वी 
जसि एघान्यपूणो चस च च्येभ्यो यवेभ्यो सुदधे$यश्च प्रियङ्गुणा धान्य- 
चिदधेणच श्नियसुपाथिठा, आश्नां दीणां, भा छामा यस्मिन्नेव 
विध.मय वा व्रीदिविशेवा मध्ये मध्यमाने यस्य तथाविधम् मधिकं 

जख्भयु कष, वरं शष्ठ तिलानां फाननं चनं यस्याम् पचभूता अद्ुघा 
धान्यद्वारेण जनप्राणपोपिका सवश्वीति मगवला चान्यपू्णैधः 
ररूपरवं श्छरेण चणयनू इुघाऽन्यभूुरपि सुधाधरा ऽसीति विसे- 

धमामास्तयन् प्रसद्किके मगवतीमुखे तिकक्ोभां भरतिपाद्यक्नाष् । 
२७ 



२९० सम्यारफाभ्वतरणे छष्टगीसष्टसे 

कमनन्तगुणे शुभं करयाणकरं मस्र रानां च मङ्गलमिति स्मृतेः 1 

भियं श्रीहरिम् एयुषी भाप्तयती, वरः तिलकः आनने भाक 

यस्याः सा । अत्राऽऽ्ननरब्देन तदेकदेशो भारं प्राह, भरक- 
रणवशषएव 1 एवयुत्तरवाएपि वोध्यम् । त्वं रुचिर छा ऽर 

यस्याः सा तादहपपि सुधा अमृतम् अन्यम् अनिभ्यः प्राणेभ्यः 
दितम् अन्यं जलं यस्य स प्रुधोद्; त्स्माद्भवतीति तयोक्ता 
सुधोदधिकन्या ऽसि । मराणानामम्मयवं श्रुतिसिद्धम् । अत्रया 
सुधाधरा खुधामूमिः सा पुधाऽन्पस्य घुधेतरपदार्थस्य भूषि- 
रिति विरोधे उक्ताथिन परिदारः 1 अन्यच्च या ुधाघरा चणं- 
खटक्मूपिमरपि शुष्डघान्पस्य भूरिति चित्र पूर्वोक्त एव परि- 
ह।र\ । अथ धान्यभूषत्षे ऽधैः-नत्रा ये यवा सद्वा तैर्सित 
ततः ! भमियङ्कगुणा च श्रियम् उपाश्रिता, अणु्रीहिनिशेषः 
मध्ये यस्य तव् आशुभिः व्रीदिविरेयैः भा शोभा यस्य तव् 
अयिकमधिकजलखम् प्युदी, वरं तिखानां कानन बनं यस्यां 
सा । अविरचरावृ्तम् । शछेपविरोधाऽऽासौ ॥ २३३ ॥ 

अय् शुवे वणेयति- 

नछिनशिनो सिन्धो; कन्ये सरोगनभोगता- 
स्यजनकरतु कादेती जातौ खदक्षिमुखात्मना ॥ 

हे सिन्धवन्य स 
३४ दे सिन्धुकन्ये १ कमरचन्द्रौ सरोगनमोगतयोः ( खसो- 

गता सरोचरगामनना, रोगसहदेच्य चः नभोगता इऽष्छारगामिता, 

नाचि गो यस्य स नभःगस्तस्य मावस्तच्वा, मोया$माववन्ता च त~ 
योः) स्यागकोतृदलराद्यथायथं व्वक्ने्ात्मना सुखासना च जातौ नौ व अ अ 
ख्न्तो अन्तरे मध्ये शुवोद्धयं सेतर सह वखतः, यतः स्वमाद- 
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सह् मितसतः सेतृङ्क -धवो्युगमन्तरे 

सहंजरिपुताभाजोजेन्मान्तरे ऽपि न सङ्गतिः ॥ ३९ ॥ 

नलिनेत्ि } हे सिन्धो; कन्ये ! सरः कासारं गच्छति त- 
त्षरोग, पक्ति रोगेणाऽऽपयेन सहितं, नभसि गच्छतीति नमग, 
पत नासि भोगः सुखं यस्य सः, तयोभौवस्तचचा तया देदुना यव् 
सजनङ्तुकं भयागे शरीरसयागकौतुकं८९) तस्माद तत्र अक्ष्गो- 
शेखस्य चाऽऽत्मना खेरूपेण नलिनं शी च यथाक्रमं जातौ 
सन्तौ अन्तरे मध्ये यतः शबोश्ुगं, सेतुं त्वा इति सेचृकत्य \ 
अभूततद्धावे चः । निवसतः ततः प्नं स्वतः मिद्धां रि 

घुतां भाजो; पुंसोः, अन्यनज्ञन्म् जन्मान्तरे) मयूरव्यसकादि- 
सारमासः 1 तसि्रपि सद्गतिनेति युक्तम् । अचाऽस्णोः मा- 
खस्य चात्मना नलिनश्चिनौ जाताविति यथासेरूयछापनेन 
स एवालङारः । स चाऽर्थान्तरन्पासन्छेपोसेक्षापङ्गीणैः । ६- 
रिणीटचम् ॥ ३४ ४ 

नयनयुगखाऽ जन्तं कणौन्तयुर्ममधोक्षज- 
प्रणयिनि तव खटा खषा मयाऽऽकुख्मानसः \ 

= 

्िरिणोन्मान्तरेपि भग्र न भवतोति वदन् मगव्तीनेतच्रस्य फमल 
मुख्यत्व सुखस्य च चन्द्रतुरस्यत्वं शुषोश्च सेठुसःम्े प्रतिपाद यतत 1. 

३५ दै खथोक्षजमिये ! सला नेनत्रदयेनाऽऽ्नन्ते तव कणौन्ते 

खषा माषा ने्नाऽयां कणोन्तवन्निख्िरु सुखमपि मा छमि आक्रान्तं 
सः भूदिति भ्याऽञछलमनाः खनु तयोरपि मुः सीमाविमाजकद्ित- 



२१२ सव्याश्या$वतरणे लदमीसदय्ते 

अदर मुखमप्याम्यां मा क्म्यदोपमिति व्यधात् ` 

किमुपरि तयो्धीमान् सीमाविमागरिले श्रुवौ ॥२५॥ 

नयनेति \ हे अधोक्षजप्रणयिनि ! दरिभिये ! नयनयुगलं न- 

जद्रयं तदा्रान्तं व्याप्तं तादशं ते करणान्तयोद्रेयं दषटरा(१) भयेना 
ऽऽङुरं विष्दठं मानसं यस्य सः खषा बह्मा । अहहेखद्टुते खद् च। 

आभ्यां नयनाभ्याम् अपे भाल(एमपि आक्रम्य आक्रान्तमरा" 

यपरे) इति भिया धीमान्युद्धिमान्सः तयोरुपयूध्वे सीमाया 

मर्यादाया विमागरिराभूते श्ुबौ न्यधाच्छृतवान् किरमित्युसे- 

क्षालङ्कारः 1 ररिणीहचम् ॥ ३५ ॥ 

यत्किद्करा; सरसिजाऽऽसनशङ्कराद्या 

देवा; स एष दनुजाऽरिरपि श्ुवोस्ते । 
जागर्ति किङ्करतया जगदम्ब नित्यं 

छन्द्ाऽनुबतनकरतः कुटिरस्य स्त्र } ३६ ॥ ,. 

यत्किङ्करा इप्ते। दे जगदम्ब ! सराजं कमरम् आसनं पि 
एर यस्य स ब्रह्मा शङ्करः शिवश्च तावाद युख्यौ येपां ते कताः 

खारूपेण स्थापयामास किश्मिन्युल्येक्षमाणो नयनये रत्िविशाखत्दं 
चोघयन्नाद। 

३६ दे जगदम्ब । ब्रद्यचिवादया देचा चस्य किङ्कराः स दैत्यारि. 
स्पितश्चुवोः किङ्कुंस्तया ( अन्ञाप्रतीष्टकतय। ) जामर्तीति छुरिलस्य 
सर्च पल जना अभिभ्रायमजुखरन्तीत्यनेन समधयन्ः शुवोः कौटिदधरं 
दपरिवशी कारणच्च चोधघयन्नाद् । 

\ आभ्यमाकम्य शेथुमेतिं मवद्धं पाठमाधरे् कयं चिदेव व्याख्यातम्) 
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` य्य हरदास) । श्रये दासरदासेयदासित्यमरः ! स एप दलु- 
लानां देस्यानामरिः भरीरृष्णोपि ते भूवो; किङ्सया दास- 
खेन जागति । तथा हि-कुटिर्स्य शूरस्य वक्रस्य च स्वे 
जना निलयं भतिदिनं छन्दस्य, तदाभपरायस्याऽ्युवर्मनं कुर्वन्ति 
ते 1 अभिपायश्छन्द् आशय इयमरः । भवन्तीति शेपः । उ- 
दात्ताऽयीन्तरन्यासाचलङ्कसौ । वसन्तत्तिखकाद्म् ॥ २६ ॥ 

अथ नयनलुति करोपि-- 

्रुतयन्तजुटममलोत्तमकन्तियोगा- 
{ दस्यन्तसुन्द्रमनङ्गजनेनिदानम् । 

उद्धासितामरसभामहितं मदम्ब 

` को न स्तुवीत नयनं तत्र छृष्णरूपम् ॥ ३७ ॥ 

्रुपीति । दे जगदम्ब 1 श्तेः कणैस्याऽन्तः भ्रान्तो जुष्टः 
सेतरितो येन, अन्म श्ुते्दस्याऽन्तेन शिरोभागवेदान्तेन चः 
जटं स्वत, जपी मीतित्ेवनणरियस्माजषठा 1 एवरममलायाः 

श्व्रच्छाया मररदितायाथोत्तमाया चच्छृषटायाक्तमोयुणरादि- 
५ 

३७ दे मद्म्व † श्ुव्यन्तेजष्ं ( श्रवणान्तञ्यपि, बेदान्तश्रतिपाधं 

ष्व ) अमङान्तमकान्तियोगातर ( नि्मैरशेष्ठ कान्तिसम्बन्धात, य्युरर- 
सुचिसम्चन्धराद्देदय कान्ति सं चन्धास चा ) अतिरमणीयम्., अनद्धजनेः 
८ कामेोत्पत्तेः+ सानिरुद्ध पिचुत्नेन तवुत्पत्तेश्य ) अदविकारणां, उ- 
द्ासितामरसभामादतमः ({ विकसिततकमलकान्तिमदिनम्, उ- 
द्वःसिवायाममराण्णं देवानां समायां च जितं ) छष्यारूपं ( छष्ण- 
वी, हरिस्रूपं च ) तेनयनेकोवा न स्तुव्रातश्नि नेत्रयोः कष्ण. 
र्ताऽध्यतस्वं, निमंलकान्तिमस्वं, कामोदीपकत्वे कसटकान्तिमरवं ~ 
ष्यत च चणयति ( 
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अहह मुखमप्याभ्यां मा क्रम्यरोषमिति व्यधात् 

किमुपरि तयोर्धीमान् सीमाविभागरिले श्ुवौ ॥३५॥ 

सयनेति । हे अधोक्षजप्रणयिनि ! हरि भिये \ नयनयुगटं ने- 
बरं तदाकरान्ते व्याप ताद्य ते कर्णान्तयोद्रयं दृष्ट्रा) भयेना 
ऽऽ विन्दं मानसं य्य सः खषा बह्मा! अहहेसदधुते खेदे च 
आभ्यां नयनाभ्याम् पं भाक(ोमपि आक्रम्य-आक्रान्तपा- 
यमेष) ईति भिया धीमान्बुद्धिमान्सः तयोरुपयुर्व्य सीमाया 
मर्यादाया विभागशिटाभूते शरुगौ न्यधास्कृतवान् किमिल्युले- 
क्षानद्गारः । दरिणीहनच्तप्र ॥ ३५ ॥ 

यर्किद्भुराः सरसिजाऽऽसनशङ्कराया 

देवाः स एष दनुजाऽरिरपि श्वोस्ते । 
जागतिं किङ्करतया जगदम्ब नित्यं 
छन्दाऽनुवतेनकृतः कुटिरस्य स्त्र ॥ ३६ ॥ 

यत्किङ्करा इते । दे जगदम्ब ! सरसिजं कमलम् आसनं प्रै- 
एर यस्य स ब्रह्मा षाड्रः शिवश्च तावाचौ मुख्यौ येपां ते देवाः 

खारूदण स्पापयामास्त किर्मिल्युसश्चमाणो नयनये।सखतिचिद्ाकत्वैः 
साघयन्नाद। 

३दे दे जगद्म्य । ब्रह्मयिषषद्या देवा यस्य किद्धुराः स दैत्यारि. 
रपितचुचो. पकिट्धुरतया ( ाक्ञाप्रतीक्तकतया ) जागर्तीति घुर टिखस्य 
सध पन जना अभिश्रायमदुखरन्तील्यनेन खमश्यन् सुयोः कोटिस्यं 
हास्वणररणञ वोधयन्नाह् | 

1 स्ज्यनन्न्परेप्मति महन एयतत्रनन्प्छन्यन्-- 
अध्य माम्य शेषमेति भरक्वद्ध पठमापेय कथ चिदेव भ्याख्यतेम्(2) 



सौन्दयैप्तवकः < १ २६३ 

` यस्य दरर्दासा+ \ थये दसिरदासेयदासेर्यमरः ! स एष दनु- 
जानां देत्यानामरिः श्रीटृष्णोपि ते भुवोः किद्ःरतया वास- 
खेन जारगि । तथा दि--फुरिरस्य करस्य पक्रस्य च स्वे 
जना निय भ्रतिदिनं छन्दस्य. तदुभिपायस्याऽयुव्ेनं कुरमन्वि 
ते \ अभिपायश्छन्द आशय इत्यपरः 1 भवन्तीति देषः । उ-~ 
दाच्ाऽयीन्तरन्यासावलङ्कारौ । वसन्तत्िलकारटत्तम् ॥ २६ ॥ 

अथ नग॒नसुति करोति- 

श्रव्यन्तज्ु्ट्ममखोत्तसकान्तियोगा- 
दत्यन्तसुन्द्रमनङ्गजनेनिदानम् । 

उद््मसितामरसमामहितं मदम्ब 

को न स्तुवीत नयनं तत्र छरष्णरूपम् || ३७ } 

श्रुतीति । रे जगदम्ब ! श्रुतेः कणैस्याऽन्तः भान्तो जुष्टः 
सेत्ितो येन, अन्यच श्ुततवैदस्याऽन्तन भिरोभाग्येदान्तेन च 
जु स्त, युपी भौतिसेवनणरिसम्मान्िषठा 1 एवमपलायाः 
स्रच्छाया पररदितायाश्चोत्तमाया उक्छृष्ठापां्लमोयुणरदि- 

9 4 

३७ दे मदम्व १ शुत्यन्तज्ुठे ( ्रवणान्तच्यात, चेदान्तप्रतिषाचै 
ष्व) अनमखोत्तमकान्तयोगाव ( निमेलक्ेष्ठकान्तिसम्बन्धात्, खुरयर- रुचिसतस्बन्धाद्िच्यकान्निसेवन्धास्च ना ) आगनिरमणीयम्, अनद्धजनेः ८ कामोत्पत्तेः, आनीरुदपिद्सनेन तदुत्पत्तञ्च ) सदविकारणं, उ ऋगसतितामरसभामदितिम् ( विकेसिनकमलकान्तिमदधिनम् । उ च्दप्लतायाममरणां देवानां समायां च पूजितं ) रृष्णारूपं (' रृष्पट- व च) ते गयनं फोवा न स्तुवातश्नि मेष्यो; फणे- र त्वं, नि न्तमनस्वं मोदीपकत्वं नि 

व तमच्त्र, ऋमोदरीपकत्वं कसखकान्तसच्वं छू 



४१४ सस्याष्वापवतरणे 'यक्ष्मीसददे 

तावाश्चेबस्मिन् पक्ष “वे सान्ताल्ते अदन्ताः शृटयद॑न्त्वं भा 
म { कान्तेरछतरर्यगादयन्तसुन्दर, तथा ऽनङ्कस्य मरस्य न् 
नेरुतकतेनिदानपरादिकारयं मदनस्योदीपकं जनक चेत्य; । 
कि चोद्धासिनस्तामरसस्य कमलस्य माभि्मदितं पके ऽमरस- 
भायां पितं छृष्णरूपं नीलस्वरूपं श्रीकृष्णरूपं च ( तत्र नयनं ) 

कः पुरुषः न स्दूवीत १ अपि चु स्तुवीत सर्वो ऽपीत्य्यः ६ 
वसन्ततिरुकारचम् । शषालङ्कारः ॥ ३७ ५ 

दुग्धाऽम्भेधिसुते स्वदक्षिविजितो राजानमेणो गत- 
स्त्यक्ट्वा ऽसावपि मण्डलं मुखजितो दुर्गेरमेणाऽन्वितः ६ 
स सेकं करत; परं च शिरसा धृत्वाः टगास्यहिषो- 

-दर्गेशः स्वयमीश्धरो प्ययमदत्ययापि भिक्षामहो ॥३.८॥ 
दुग्धे । दे दुग्धाऽम्भोधेः घते { तवाञ्शष्णा नेत्रेण बि- 

जितो ऽयेमणो हरिणः राजानं चन्द्रं चरपं च, गतः । असौ रा- 
जापि तव धुसेन् जितः सन्पण्डकं त्यक्ता एणनाऽन्वितो घुक्त‡ 
सन् दुरमस्य "किलाः इत ख्यातस्य पक्षे दुगौया भवान्या ईशं 
स्वामिनं शिवं प्रति च गतः । स तु शिवो ऽपि दशः भास्यस्य 

३८ दे दुम्धाऽन्धिद्ते ! पणो दरिणयस्तवननत्रविजितो राजानं ( च~ 
न्द्रं षं च ) छरणे गनः, असौ तदाथितो राजा त्वन्मुखेन जिनः 
खन्. दरिणेन साकं चुरा ( दुर्गाया दे शिवे, दढ वुगायिपे मदा- 
राजं च ) सखीयं मण्डरं ( विस्वं, राष्ट च ) व्यक्ता गतः ! ख च युभ- 
सत्वन्न तयु च्ेरिणोख्न्ददरिणयोम्स्ये दर्यं करेण चन्द्रः च धि. 
रसता पूत्वा स्वमीभ्वसो ऽपि सन् गयापि भिन्ामदनीति त्ववद्गवै- 
सणि पध्यदतुमेदभ्वरस्यापि मिश्ताटनङृख्िः सखमपयतेचि वदन् नेन 
दरिणाऽधिकं सोन्द्ं सुस च चन्द्राऽयिषं चदिति भरतिपादयति । 



खीन्दर्थस्तवफः < । ९६५ 

च द्िपोभेगवन्द्रयोमैध्ये एकं मृगं करतः परं चन्द्रं गिरसा 
धृखा महदपराधक्ैपपतपातदोपाद स्वयं दर्श ईरो ऽपि सन् 
अद्याऽपि भिक्षापर अयति खट नियतप्र । अदो आश्वयेप् । 
उसक्षाश्चुपासङ्कारौ । शार्दलविक्रीडितं वृत्तम ॥ ३८ ॥ 

नयनं तव देवि वणैरीते- 
विपराते ऽपि विपथयं न याति) 
कमर तु समेति कल्ञगेहे 
कथमाहुः समतां तयाः कवीन्द्राः ॥ ३९ ॥ 

नयनमिति। हे कञ्गेहे ! हे देवि ! तव नयनं वणीनां घ्रा- 
छयणादीनां रततविदिमयोदां युक्तेदय्ैः । व्यन्छोपे पञ्चमी ॥ 
विपरीते ऽपि वैपरीत्ये सत्यपि विपथं स्वरूपान्तरं न याति, 
परमकारुणिकलयेन जीवार्ना विध्पपराधमगणयिलवेवं दितमाच- 
रतीति भावः । शब्दतो ऽपीद बणनां नकारयकारनकाराक्ष- 
राणां वैपरीये ऽपि स्वरूपं न युञति अनयेन भवतीत्नि या- 
वद् \ फमल तु वणरीतेः रक्तश्ेतनीखदरवैपरीत्पे भ्ठान्यादु 

९ देवि † कमले ! वव नयतं वर्णीसनः ( मश्षस्कम्यं, 
श्राह्मणाददिवणैपद्धतेश् ) विपरीते ऽपि चैपरीषे ऽपि विपययं ( प्र 
तिलीम्यं, भ्रातिङ्ूल्पच ) न यानि, कमं तु तदू याचि, पर्व सखिते 

मयनकमलयोः साम्यं ऊनाः कथं वदन्तीति वदन ब्राह्मणाद्विपु 
वर्णेषु स्वरोनिुत्छजल्छु खापययेष्वपि दयाद्रौ ते इष्टिः भातिकूट्य 
मगत्वा करुणामेव करोति, प्वं"नयन"सयस्य प्रातिरोम्येनोश्वारणेपे 
“नयन^निद्येव निष्पद्यते, “कमलशब्दस्य च वैपरीयेन पादे "छमा. 
कमिति निरथकः चा्द्ः सिध्यतीति कमा षतया नयनस्क स्यति 
रेकं सब्यवेचिध्रयेण चोधयन्ताष् । 



२१६ उ्वाख्याऽवतरणे लक्ष्मीसखदसे 

निषधे स्वरूपाऽभावं प्रपोजनाऽमावं वा याति गच्छति 1 श 
व्दतो पि बणीनां ककारमकारलकाराणां पैपरीस्य लमक इति 
निष्यते तचाऽनथकमेव । कापि छमकशचव्दस्य रुठ्यद्शर्नाद् ॥ 
एवमुपमाविधावयषितस्योभयोः सोधारणधर्मस्याऽमावे ऽपि 
कवीन्द्रः कथमौ पम्यं बणैयन्ति स्मेति न जानीमः । ओपच्छ- 

न्दसिकं त्तम । शछेपकाग्यलिन्गे अर्द्ारौ ॥ ३९ ॥ 

निद्लायामम्ब खन्नयनसुषमामोपकमिति 
क्रुधा रा्ञा नूनं कुवलयमिहाऽकारि विकचम् । 

्यकोरास्तचोराश्चकितमनसः प्रक्ष्य तदिदं 

सुतघ्तास्तत्पादग्रहणमभितन्वन्त्यशरणाः ॥ ४* ॥ 

निकश्ायामिति । हे अम्बं ! निशायां रत्नौ त्वक्षयनस्थ 
धुपमायाः परमद्नोभायाः मोपकतं हारकमिति हेतोः कधा कोपेन 
राज्ञा चपेण चष्रेण इहाऽस्मिन् रोके कुबख्ययुत्परं विकचं 
कचशृन्यं ञुण्डितमिति याचत । विकसितं च । व्याकोचचिक- 
षस्फुटा इत्यमरः । अकारि कृतपर । तदानीं तस्या नयनघ्ुष- 
मायाघोराधकोरा अपि चकितं भीते मनोयेषां ते तादा. 

४९ दे अम्ब! कूवंरयै निदा त्वन्नयनकान्तिस्तेनमिति कधा 
शश्व ( चन्द्रेण, षेण च ) तद् विकचं ( विकसिते, विकेवा भु- 
ण्डिनं चाऽकाररे । ततश्च नयनक्तान्तिदीयास्तत्समानश्षीराश्य- 
सा कुःग्रख्यस्यमां वदामयेक्ष्य अ(त्मनो ऽपि तां सम्भाव्य च- 
शिताः सन्ता राकः ( चन्द्रस्य, षस्य च ) पाष्ब्रहणे ( किरणपानं, 
श्बरणप्रणामं च ) मदारणः; खन्तस्तन्वन्तोति उस्मेक्षमाणः देत्रस्य 
षूबलयस्फोराऽधिककान्तिमत्वं द् तयन्नाह् । 

ति 



सौन्दधस्तदफः < । २९७ 

सन्तः तदिदं इुमरयविकचीकरणंपरष्य अधरणा निराया नि- 
राख्याश्वाऽत एव ष्टु तप्राच्चन्नाल्ते तस्य शपस्य चन्द्रस्य च 
पादग्रहणं चरणग्रहणं किरणग्रहणं याऽभितन्वन्ति छुयैन्ति 1 
चोरा नमस्यां चकोराशन्द्रकरथक्षणे कुरैन्तीति मरसिद्धम । 
पिखरिणीरत्तम \ गतेखेह्षाश्पएरड्सै ॥ ४० ॥ ˆ 

अमपोल्छोकाम्ब सववसुहरनीरोखलतो- 
रपि श्रुत्योः सीमां कवर्यति ते नेत्रयुगर्म् | - 
ऊतः कसेष्वा्तिरपरमधराधः फरुतति तं- 

दिक्षणा पक्षोतिरपि विषादाय भबति ॥ ४१६ 

अपर्पीदिति । हे लोकाम्ब ! स्वस्य बुनो द्रव्यस्य तेजपश्व 
दारके नीरोरपेरे विशतस्रादश्योः श्रुखेरपि सीमां नेत्रयुग 
कम् अमयपद्रोपात्कवख्यति ग्रसते । त्था हिं । कलेषु समर्थे 
छतः साक्ञा्रचित आिदनैः अपराधः अमरं संहारम्) अमर- 
शछिदमष्वदी सदररे इति मेदिनी । फति \ अपि पुनः तेषां 
समर्थनां शब्रा पकषीकृतिः पक्षपाततकरणं विषादाय खेदाय 
भवति कर्पते । शिखरिणीदन्तम् । शेपविमावनोसेक्नाकाग्प- 
सिद्वारुङ्कारः ॥ ४१॥ 

४९ दे. अस्य ! तच नेन्द्रं स्वस्य वदुर ( कास्तिष्दरे, प्रज्यद्रे 
ष) नीलोत्पले विभ्रतः शवुलयोरपि सीमां योषात्त् कवलयति स्रस्ते जा- 
मति, शति कस्ये वरयस्छु दानः कृतो ऽपराघो ऽपस्मपराधे 
फरुतीति शदूणां पक्षपातो ऽपि वु-पाय कर्पते दत्युक्तया समथेयम् 
यङायसरो नेब्रढन्द्रस्य व्योमाऽपदोरपकिवरखुयाऽऽधयदानेन घोसो; 
स्गक्षीमाऽऽक्रान्तिजोतेति वद् नेघद्न्दे ऽतिविशाटत प्रते । 

द 



२९८ सव्यास्यः$रतरणे लक्मोसदसे 

चक्षुष््माणेन समद्रकन्ये 
[ ० ॐ _ $ सीमा श्रुतेः सेदुचिता तवाऽभूल । 
न तत्र कैमुत्यनयात् कथं चि- 
दुन्मेष्रच्छस्युपमानवातो ॥ ४२ ॥ 

चशचुरिति । दे ससुद्रकन्यके ! ते चकुःमाशेन नेत्रमवौ- 

दया ऽन्यत्र चश्रूपभमाजेन श्रुते; सीमा नेत्रमर्पादा ऽन्याः 
ऽऽमपप्रमाणत्तः सक्ति ऽभूद \ तत्र कैःएस्यन्यपयात् कथं चि~ 
दप्युपमानस्य दृष्ठान्तस्याऽन्यजोपमितेश वातौ महृत्तिः कथं चि 
दप्यन्मेपगुदयं न गच्छति न मरामोति। उपमितिनोम केन चिदार- 
प्यकेन गेसदृशो गवयपदवाच्य इति ज्ञापितो म्रामीणो वनै 
गला मोसदशास्य पिण्डं पयति ततश्च स्मरणज्ञानपू्ैकम अयं 
गवय इति त्तस्योपमितिरजायते । एवं च यत्र चाक्षु- 
पममाेन श्रौते ममासौ निरस्तं तचरोपमानम्रमाणस्य का 
फयेति कैषयन्पायः 1 अनेन लक्षम्याश्चघ्षुप उपमाना- 
भावः काव्याऽर्थापत्तिरलङ्कारथ सूचितः । अत्र चाछुपपरमाण- 
मुख्यत्वे बददारण्यकश्युतिः क्षुद सत्य तदिदानीं दरी विव- 
दमानावेयातामहमद्दीमहमश्रौ पमिति य एव भवूयादद्ीमिति 
तस्मा एव श्रदध्या"मिति । उपजापिरटत्तप ॥ ४२॥ 

रहे स्सुद्रदन्ये । वच्व्युष्मरमाणेन ( नेत्रविद्ा्परिमाणेन, 
्रह्पक्षप्रनतन च >) तव श्यतेः { कणस्य, दब्दप्रमाणस्य च ) सीमा 
( धान्तभागः, मयोदाच) सद्भुचतता ऽभूत् । प्वं अव्यक्तिण यन्दप्र- 
माण दूरीशृते तत्र चश्चुध््रमाणे उपमानचातौ ( साददयकथा, उप- 
जानभ्रमाणचचा च ) कञयुतिकन्यायददेवोद्यं न प्राप्नोतीति वदृमरु नि- 
ख्पमात्ते नच्रचवि्वटतेखादह । 



दोन्दयेस्तदषटः ८। २६९९. 

्ैरोक्थसंत्रायिणि ताव्कीनो 
धुवं कटक्षो धृतरषजातः । 
कल्याणि कर्णप्रणयी कथं वा 
पुष्णाति छष्णाऽरजनरदीप्तियोगम् 1} ४३ ॥ 

भ [3 [~ अ ५ 9 [अक ५ 

तररोक्येति । चरोक्यस्य सत्रायिि रक्षिफे { तवायं 

तावकीनः । युष्पदस्मदोरन्यतरस्यामिति खनि तवकममकावे- 

फयचने इति तवकादेशः ! कटाक्षो ऽपाङ्गद्रीमं धतं राना 
राज्यसमूह्यो येन स् सत्रपि धृतराष्ाल्ाते दुर्योधनश्च कों । 
कणः पृथाज्येषते यु्रणौौ श्रुताविति मेदिनी । प्रणयी सन् 
ङष्णाऽनुनये ् दी्तियोगे कथं पुष्णातीति विरोचे दृष्णधवल- 
दीश्चिमित्ति परिदरः । उपजातिषत्तम्र् । शछेपविमावनाक- 
रौ ॥ ४३॥ 

खाकर्देशादुदितप्रक्ै 
तवाऽक्षि मन्ये ऽतनुबाणरूपम् ॥ 

४३ देः कदव्राणि ! भैलोक्यरक्षिके ! स्वदोयः कटाक्षः धुवं नि. 
श्यंयन धरूनरा्रजातः ( शतं रष्रूनातं राज्यसमुद्दो येन, श्रुतराषपुके 
युयौष्नश्च ) कणपरणयी ( घवणान्तलस्मः, रारेयन्नेदकांश्च ) सकश्रपि 
छष्णयनरदतियोगं ( कष्णययुद्छ ऋान्वि सम्बन्धं, वासुदे घपार्थतेज् ~ 
सम्बन्वं च कथं करेति ? दइनि.राश्ेयपक्षरतिने दुर्योधनस्य वासुदव. 
पितिसीषितेल्ःसवन्धकूरणामसमङ्खमिति वदन् नेन्ने एञ्य्तपूह- 
पाटकरवं कष्णद्युङ्ककान्तिमसं च -छेवेणाद । 

धथ दे सिन्धुकन्ये ! बाकर्णेसागात उदित्तप्रकर्थम् ( उत्पन्नो 
त्कषैम, जाताऽऽकसणं च ) तच नें काप्रवाणरूपें मन्ये, यत्तद् 



२१८ सग्याख्य$वतरणे ल्मे 

चक्षुष्पमाणेन समुद्रकन्ये 
[१ ०३ ॐ सीमा शते सेकुचिता तवाऽभूत । 
न तत्र कैमुत्यनयात् कथं चि- 
दुन्मेषण्च्छद्युपमानवातो ।॥ ४२ ॥ 

चश्ुरिति । हे समुद्रकन्यके ! ते चश्ुःममायोन नेनम्ी- 
दया ऽन्यत्र चश्षुपममाणेनं श्चुतः सीमा नेत्रमर्यादा ऽन्यन्ना- 
ॐऽगमप्रमाणता सङ्चिता ऽभूत । तन कैगुलन्यायाव् कथं चि- 
दप्युपमानस्य दृष्टान्तस्याऽन्यजोपभिते वाती मरक्तिः कथं चि- 
दप्युन्मेषमुदयं न गच्छति न म्ामोप्ति। उपमितिनौम केन चिदार- 
प्यवेन मे सदृशो गवयपदवाच्य इति ज्ञापितो आमीणो वन 
गला मोसदृशस्य पिण्डं परयति ततश्च स्मरणन्ञानपूैकम् अर्यं 
गवय इति ततस्योपमिति्जायते । एवं च यत्र चाशु 
सपरमाणेन भौते ममाणं निरस्तं तत्रोपमानप्रमाणस्य का 
कयेष्ति कैशुरान्पायः । अनेन लक्षम्याश्वघुप उपमाना- 
ऽभावः काव्याऽरयापर्तिरलङ्कार वचित; । अत्र चाघुषममाण- 
स॒रुयतवे ब्ददारण्यकशुतिः ष्वक्छुदं सत्य तदिदानीं दवौ विव- 
दमानप्वियातामहमद्दौमदमश्रौ पमिति य एव भरब्रूयादद्ीमित्ि 
तस्मा एव श्रदध्याःप्रिवि । उपनातिटटत्तम् ॥ २ ॥ 

रदे समुद्धवन्ये } चद्ुप्ममाणेन ( नेत्रविद्याखपरिमागेन, 
परस्यक्षप्रनषणन च ) तच शचुतेः ( कणस्य, शाव्दपमराणस्य च ) सीमा 
( प्रान्तभागः, मयदा च > सद्भुचिता ऽभूत 1 एवं प्रघयक्चेणा श्रव्दध्र- 
माणे दूरोरते त्च चशचुष्रमाणि उपमानवातौ ( साददयफथा, उप 
मानम्रमाणचचौ च ) कैमुतिकन्यायदेवोदयं न प्राप्नोतीति वदन नि~ 
स्पमा ते नत्रविणसख्तेदयार् 1 



सीन्दयस्तघकः ८1 १ 

मरैरोक्यसंत्रायिमणि तावकीनो 
घुं कटक्षो धृततरा्टुजातः । 
कल्याणि कर्णप्रणयी कथं वा 
पुष्णाति छृष्णाऽजुनरदपिमोगम् \ ४३ ॥ 

लोक्येति । भररोक्यस्य साम रह रि वाय 
तावकीनः; । सुप्मद्स्पदोरन्यतरस्यापिति खनि तप्रकमपकाचि- 
कवचने इति तवकादेशः । कसाजञो पाग धतं रा्रनात 
राऽयसमूदौ चेन स सपि धृतराषाज्नातो दुर्योधनश्च कं । कणेः पृथाज्े्ुते घुवणीलौ श्रुताविति मेदिनी । मरणयी सन् कुप्णाऽछैनयोदोियोगे कथं पुष्णातीति विसेपे छृप्णधबल- दीक्षिमिति परिहारः । उपजातरदततम् 1 शछेपविभावनाद- हारौ ॥ ४३ ॥ 

आकण्देशाद् दित्तपकर्ष 
तवाक्षि मन्ये ऽतन॒बाणरूपम | 1 = ॥६ 

सञ्यक्तमह- 
४४ सन्धुकन्ये । त्कः "य । आकर्ण > त्फपैम, जाता ।गात् उदितप्रकयं उर्यनः "` मभ च) सव ने काप्यम् | (4 "ये, यवस्तद 



२२० संवयाख्या ऽचतस्णे ल्मी सखे 

यत्कङ्कटं वेङ्कटनायकस्य 

धैयौत्मकं छन्तति सिन्धुकन्ये ॥ ४४ ॥ 
ध १. क) [र त्या € 

आकर्णेति \ दे सिन्घुकन्ये ! कणेदेषे मयादीकृलेत्याकण- 
देशाद । नाऽग्ययीभावादिसत्राऽपश्चम्या इत्युक्त्वादमभावः । 

उदितः श्रकपै-उरकृपै आकथणं च यस्य तत्तवाऽङ्षि नेत्रम् 
अतनेोमेदनस्य बाणरूपं मदहावाणरूपं च मन्ये 1 तत्र हेदुः य- 
चयस्मद्रिङटनायकस्य दरैयीत्मकं कङ्कटे कवचं न्ति भिनत्ति । 
उपजातिरटत्म् । रूपक छेषकान्यङिङ्गाल्ङ्ाराः ॥ ४४ ॥ 

गुप्ा वनेषु विहरन्ति सुयमीनाः 
करयापि नो कुवख्येषु दिवा प्रकाशः } 
राक्लो बिभेति जगदम्ब कुशेशयाऽऽछिः 

` कणैजपे जयति नेत्रयुगे भवत्याः ॥ ४१५ ॥ 

शुक्रा शति । दे जगदम्ब 1 कर्णजपे चचक । स्तम्बकणयो 

येङ्टपतेध॑रूषं कड कव चं भिनत्तीति नेतरे कणौन्तदयापिस्वं, ~ 
स्थियमद्धकूत्वं च प्रतिपादयति । 

४५ हे जगदम्ब { फणेजपे ( कणौन्ताऽऽपते, खले च ) ते मेच्र- 
खगे जाप्रति सति छखुद्टयमीनाः { सतरं हदयया रमणीया मीना म~ 
रेप्याः, छखद्धवो यारिषु इन्पः चष्ठयोगिनश्ध ) गुप्ता विखीनाः खन्तो 
मने ( जले, ऽप्य च ) चिदरन्ति, एवं चुःक्य्येषु ( नीलोत्पटेषु, भू- 
मण्डलेषु ष्ठ ) कस्यीप ( फस्य चिदपि नीलोत्यलस्य, पुरुपस्य च ) 
दिवा प्रकाथः ( विकाशः, प्राकस्वं च ) नेः भूवति; तथा कुेकहाया- 
ॐ$खिः ( दतपन्रराजिः, दभ शायिनां द्रतिनां पद्भिश्च ) यज्ञः ( च- 

-न्द्रात, दपतश्च >) विभनीति च्छेतेण नेतरे खलत्वसुपरादयन् सन्न कण 
स्तायतत्वे, मनुवटय सष्टस्दपश्राऽयिकसोन्दद च्णयन्राह् 1 



सौन्द््यैरतयकः < । २२९१ 

रमिजपोरिखयत्न तत्पुरुषे एतीति दृख्दन्तादिति घा उर्व् 1 
अन्यत्र कणीन्तो ते नेत्ुगे जयति सत्ति परृष्टदां यमिनां सं- 
यमिनाम् इना; पतयः, पक टया; पोभना मीनाश्च बनप्वर- 
ण्येप्मम्ःस् च गुप्ताः सन्तो विचरन्ति, कुवल्येणु नीखोत्परेष 
छुत्पितसमूहयोरादिपु च मध्ये कस्यापि दवा प्रकायो न, कु- 
शोशयानां कमलानां निन्यकमेरतवेन पुरण्दशनला्ुगसद- 
श्तृणेशयचो सणामाछिः रज्ञो सृपाचन्द्राच्च धिभेतीति । षस- 
न्ततिकका । शछेपसमालङ्कासै ॥ ४५ ५ 

आसादने छृतरसौ मुखसौरभस्य 
मात॒स्त्वदक्षिमधुपौ वत मार्गमध्ये । 
नासाख्यचम्पकमवेदषय निदृतयलौ 
दृटेप्सिताऽग्रहुणतस्तरर सदा स्तः ॥ ४६ ॥ 

आस्त्रादने इति ^ दे मातः ! सुखसैरभस्याऽऽस्वादने 
न, [+ १ ऽक्षिरूपौ द खेदे (द 

फृतरसौ कृताऽभिखापी तघाऽक्षिरूपौ मधुपौ वत खेदे मार्ममध्ये 
लासाख्यं चम्पकस्य पुष्पं चम्पकं, पुष्पमूर्ेषु वहुलमित्यणो 
द । अवेक्ष्य॒निदृत्तयनौ सन्तौ इष्टस्य ईम्सिताऽधराश्- 
तस्या()ऽअ्रहणतो ऽखाभात्तरली स्तो भवतः 1 अन्न भ्रमाय 

भ्रमन् वनान्ते वनमज्ञरीयु न पदषदो मन्धफलरीमनिघ्व । सा 

४६ दे मातः । वदृनसौगन्ध्याऽऽस्वादने साऽ्मिरादौ स्वन्नेषश्च- 
मरो गन्तग्यसुखरमासेमध्ये नासिष्ारूपां चम्पककलिकामचेश्य त~ 
द्वन्धाऽसदनतया निषत्तसुखस्तमोपगमनोद्योगौ सन्तौ भ्रद्य्ठस्य स 
चित्तविखोभषस्य सुखेरभस्यापप्ारदैतोर्निरन्तरं चञ्चङौ अपतत 
दति उ्रेक्लमाणो नेश्नयोरतिचाञखस्यं योतयन्नाद् 1 ८. १ 



ररर खग्याख्याश्चतरणे रशगीसदसे 

फिनरम्यासचर्कि न रन्ता वरीयष्ी केवरमीष्यरेच्छेति) 

गढसेन्नाविष।दरूपकाऽपदनुलयलङ्ाराः । वसन्ततिखका ॥ ५६॥ 

जातोन्मेषौ मुखरचिसुधासागरे तात्रकीनो 
नेत्ात्मानौ जननि भुवनोजीवनौ दिव्यमीनो । 
न्युनाऽऽकारौ गवति निजापपक्षया राक्षसाऽरे- 
खश्षुमौनो कबर्यत इयेष जातिस्वभावः ॥ ४७ # 

जिति 1 भो भगवति ! सुखरूचिरेव खधामागर्तस्मिन. 
जातोन्नेषौ तोदो तावकीनो त्वदीयौ नेत्रात्मानौ नेतस्व- 
रूपौ थुगनेनोदकेनो जीवनं वतिनं यये सावप युवनस्य जगत 
उज्नीवनौ भो भगवति ! (निजाओेक्षया स्तरस्माव न्यूनाकारा- 
बरपौ राक्षसारेरविष्णोधक्षपी एव मीनौ कवर्यतो भक्षयतः व- 
शीङर्मेत इति भावः 1 एप जातिस्वभाव इति! अत्र ममाणं 
भागवतमयमस्कन्ये धर्ष त्यरनोक्ति-- 

जटोकमां जले यद्रन्मदान्तो ऽदन्त्यणीयसः 1 
दुै्ान्वछिनो राजन्महान्तो बलिनो मिथः ए इति । 

मन्द्ाकरान्तात्तम । रूपक श्छेपस्मारुङ्काराः । ४७ |] 

४७ दे जननि । घदनकान्निरूे ऽष्तसागरे समुदितौ तावफौ 
मयनरूपो खुवनोञ्धनी (जगदुज्ीवकफी, जलजीचिनौ च ) दिन्पमी- 
रै कर्मर स्यविष्छया न्यू नश्रमाणौ दष्यरिरन्रमत्स्यैः फथलयतः ( मा- 
फपयतः, भक्षयन ) श्स्ययं यरीयस्। युरवेटमश्णं मल्स्यजातिस्य- 
„माप प्यति यद्न् मगवदीनेघ्रयोर्विदाटर्यं मगवःगयना४पःधकस्यं 

च्व परप्रटयश्रा्। 



स्वीन्दयैस्तवप्ः ८ । २२१ 

` अथ कर्णभूरपा बगैयत्ति- 
सवर्णं ते सिन्धुकन्ये निरन्ध्या- 
दातद्धं नः कणैताटङ्कयुग्मम् । ̀ 
चरव्यन्तीनो यत नेतद्युतीनां 
जारं नीरप्रवभावं विभर्ति ॥ ४८ ॥ 

सौवणोमिति \ दे सिन्धुकन्ये ! यत्र यस्मिन्मृत्यन्दीनां 
नेत्रयोध्ीनां नां पण्डरुं नीखग्रान्णाम् इनद्रनीरमणीनां भावै 
तच्ं॑विभर्विं तत्ते त्व सौवर्णं छुवशमयं कणेयोत्तारङयुगपं 
तततानवडे' इति भरिद्धभूषायुगलं नो ऽप्माकमातङ्कं भयं पीडां 
च निरुन्ध्याद् दूरीकरोह। शठिनीदत्तम् । परिणामालड्मरः।।४८॥ 

पृषा कण स्णेताटङ्कमूपा- 
वेषादिन्धे पुत्चनामाऽऽद्रेण । 
तत्सामीप्यादेव देवि प्रसादं 
नियं धत्ते नेत्रपङ्कृरुहं ते ॥ ४९ ॥ 

पूति \ दे देवि ! पूषा रविः पुत्रस्य स्वघुतकणस्य नाम्ने 
ऽभियेयस्याऽऽ्देरेण स्वणमयताट्ङ्कभूपाया वपात् इन्ये सपु- 

४८ अथ कणौठदुःरं वणेयन् हे सिन्धुकन्ये । यत्र विखत्वरणां 
जयनकान्तीनां खमुद्धो नीरमणिस्वं धत्त तत्त कणेयोस्तारङयुग- 
रमरस्माकं जरति भ्रतिच्रान्विद्याद् 1 

४९ दे देवि 1 सुभेकर्णंभूपणमिपाव निजपुरस्य कणस्य ( रा- 
घेपस्य ) समाननामत(ऽ$दरेण ते कर्णे सूय पव दीप्यत, तत्सामी- 
प्पादेव च ते नेजच्रमरख रपद (पवेकासःभरसन्नतां ष) घचचेदत्याद्) . 

१ 



| सव्याख्याभ्चतरणे सक्ष्मीसदसे 

वति तस्य ता्डपूष्णः सामीप्यात्सान्निध्यदिव ते तव ने- 

दरद कमलं निर्यमहोरामे भसादमयुगरह भुतं च धत्त 

[रयति । श्ाठिनीवृततंम । अपन्ुतिरक्षा हेतुधासङ्कराः॥४५९॥ 

चैरोक्याऽभ् खडतैसोतखान्ते । 

गुञ्णै गुज सञ्चरंश्वञ्चरीकः । 

किं व्याच कान्तसन्देशदारी । 

कणीऽम्परणे काममन्ताऽ्थतच््म् ॥ ५० ॥ 

श्ैकोक्येति । हे प्ररोक्याम्ब ! त्वद्तंसभूतस्य कणभूपा- 
स्पोरपरुस्याऽन्ते समोपे शखै गसं, निखशप््रयोरित्याभीषषण्ये 
स्वम् । गुत्वा गुिखेत्य्थः । शोयुखन्तमेतव । सञ्चरन् 
पै चञ्चरीकः भद्ध: दान्दन्दिरथश्वरीको रोकम्बो दारुदारक 
ते व्यादिः 1 भायः तव कर्भेस्याऽभ्य्यो समीपे फान्वस्य 
; सन्देशदहारी दूतः काममन्वस्याऽ्ैतस्ं व्याच कथयति 
ऽभर १ इत्युसेप्ना । प्राछिनीवृत्तम् ॥ ५० ॥ 

का चिनद्धाति वतंसकोतपरुम्या कल्याणताटङ्ुस- 
राकाराऽऽश्रित्तकणधिप्ण्यनिदिता भ्रायः इतत रे । 

3 & > „~ ८ ५० दि धैटोकयगातः | न्वदुायाऽतेस्भूतोत्पस्रमीपि भूयो रय एरया स्वरन् चमर पय प्रियदूतः फणयाऽन्तिफे फाममन्धा- पमपरुप रस्यं व्याख्याति किमित्युदयक्ते । 
५१ददस्भ। चोमननायदुरूप 

प्ये निदिता पः्भूदरणोत्प 
[स्याः दानस्न्या मुग्गत् फामिन 
पतस्प दर्युप्पनेपस्य मानफय 

सस्राफाराऽध्धिने फ्णलपे धिष्ण्ये 
खस्यरूपा का यित्. दातप्नी माति, 
तारदररूपाभम्नदुप्त्या रतो द 

पस्यभदूको घमररूपो रौदमाटषःः 
११ 



सौन्द्यैस्तथकः 2 1 (+) 

तद्रलाऽनषिरचा ऽरुणः स्मृतिभवा तस्या मुखात र्यते 

रोलम्बाऽऽयसमेाखकः प्रणयिनो दुमौनवमोऽदेनः॥५१॥ 

का चिदिति) हे स्मे ! करपाणताटद्भात्रव सलसाकारां व- 

रणौ ताभ्यामाश्रिते कणेरूपे धिष्ण्ये \ चिप्ण्यमोको निवन 

मियमरः । निदिता स्थापिता । वतेस एव बतेसकः । वषि भा- 

युदिरद्धापपित्यह्ठोपः \ तदूपं यदृतलं तन्मयी पत्री । अचर 

यद्रि छोदकण्टकयुतचतुस्ताङ्काषएीवशेष इति दहेमचनद्रकोो 
उक्तं तथापि महाकचिपयोगाद्रभन।ऽनुरोधेन एतं हन्तीति यो- . 
मेन ' तोफः इति छोके तद्युधं भायो भवति । यतस्तारङ्करना- 
न्येव[ऽिश्तद्टुचा ऽरुणो रोरम्व पुराऽऽपसस्य(1) गोलकः भण- 
यिनः भियस्य दुमौनदूयस्य चमेणः कवचस्पाऽ्दैनो भेत्ता तस्याः 
शत्न्या सुखासस्तियुवा कामन मेते । शा्दरुनिक्ीडितप् । 
उप्मेप्तारूपकतेद्वणाऽच्ड्ारः ॥ ५९ ॥ 

कंसारतेश्वाटुमष्वीदरैस्ते. 
कणी पूणोवरभवेनद्रस्य कन्ये । 
जानन्तस्तत्सन्निधौ चञ्चरीका- 

# „क, „क ०, #९ 

ञ्नूधन्ते नोत्प तेत्र हेतुः १ ५२१ 

सेति \ दे ऽवेनद्रकन्ये ! ते कर्णो कसाऽरतिरेाट्नि 

प्रयेते इव्युरे्धमाणः कर्णीत्पलरोमाया देविंलोमभकतया तद्धेयै- 
द्ेरस्दं प्रकटयन्नादह् । 

५२ दे अणेवेन्द्रस्य कन्ये } तच करणी कंसद् मनस्य मियोक्ति- 
रूपमधुपरिपूर्णी जानन्तो श्रमसाः कसासमोपे तद्रदणायेव मर्दितं 
ष्वरन्ति, न तत्सश्चरणे कर्णोत्पङं कारणमिलाद 1 

२२ ~ 



४५. सग्याख्याऽचतसरणे लक्ष्मी दस 

उञ्वरति तस्य ताटङ्पूष्णः साभीप्यात्सन्निष्यादेव ते तव ने- 

अपदधेरह कमलं निस्यमहोरात्रं मसादमयुग्रहे भुतं च धतत 

धारयति । श्रारिनीवृतत्। अपन्दुतिरमेक्ष। दे दुश्वालङ्कााः॥४५॥ 

त्रेखोकयाऽम्ब सड.त॑सोत्पखान्ते ध 

गुञ्जे सञ्चरंश्चञ्चरीकः 1 
किं व्याच कान्तसन्देशदहारी 

कणीऽम्यर्णे काममन्ताऽथतच्त्वमं ॥ ५० ॥ 
५ 

श्ेरोक्येति \ दे त्रेलोक्याम्ब ! त्वदरतैसभूतस्य कणैभूषा- 
रतस्योत्परस्याऽन्ते समीपे ञ्ज जं, निसवैर्योरित्याभी्ण्य 
द्वित्व । सुला ग॒लिखेत्यर्थः । शयुखन्तमेतव । सरन् 
असं चञ्चरीकः! शद्रः इन्दिन्दिरथश्चरीको रोरम्बो दारूदारक 
इति व्याडिः । प्रायः तव कणैस्याऽभ्यर्ये समीपे कान्तस्य 
हरः सम्देदादा री दूतः काममन्वस्याऽथेतच्वं व्याचष्टे कथयति 
किष १ इत्युसेक्षा । प्रािनीवृत्तभ् ॥ ५० ॥ 

का चिद्धाति व्तसकोत्परुमयी कल्याणताटङ्कस- 

त्माकाराऽऽश्रितकणेधिष्णयनिहिता मायः शतघ्नी रमे । 
कका 

[व साद ५० द भेोकयमरातः | त्वदौयाऽचत्तेसभूतेत्पकसमीपे भूयो सञ्ञा इत्या सश्र रमर पव प्रेयदूतः कणौऽन्तिफे पफाममन्तरा- प्यामयस्य रस्यं व्यास्याति कि?मिव्युसयक्षतते 1 
५१ दद रमे ॥ पामनतारदुःरूपसत्पराकःराऽऽधिने फणर्ये धिष्ण्ये छष्वस्यठे निदिता फणभूपणोच्पलस्वरूपा का चित् श्रातश्नी भाति, (0 व सुग्बात् कामन चारदुःरनरूपाऽग्निदीप्सया रक्तो द ठ ग्दुर्पनयस्थ मानकत्रचस्यञ्द्को ्नमररूपो लौदगेटकः 



ीन्दथैस्तयफः € 1 २९४ 

प [ख < ५ 0 

-तद्रताऽधिरूवा ऽरुणः स्पतिभवा तस्या मुखात. भयत 
न < ९.९. 

रोम्बाऽएयसमोखकः प्रणयिनो दुमोनवमोऽदेनः )५ १) 

का चिदिति) दहे रमे ! करपाणताट्ट्यिव सरोकार व- 

रतोः तपभ्यापासिते कणरूपे धिष्ण्ये । विप्ण्यमोको निवस्तन- 

पिखमरः 1 निहिता सखापिता } वैस पए चततसक्रः \ वट -मा- 

शुरिेषपमितयदटोपः \ तदप यदृत्परं तन्मयी शतघ्नी । अत्र 
यद्यपि छोदषण्टकयुतचतुस्तालकाषएीवशेप ईप्ति=हेषयन्द्रकोत्रो 

चिप्र ट् [५३ ५ ~ 

उक्तं तथापि पदाकविमरयागद्रणनाऽनुरोधेन शतं॑दन्तीति यो- , 

गेन * तोफः इतिं रोके तदयु प्रायो भवति 1 यतरताटङ्करना- 
न्येषाऽभिस्तदुचा ऽरुणो सोलस्व एव्राऽऽयसस्य(ए) गोलकः मण 
यिनः प्रियस्प दुमीनरूपर्प तेमेणः कवचस्याऽ्द्रनो भत्ता तस्याः 

क, = ५, + , उ 

शतध््या सुखास्स्पृतिगुवा कामिन् परथते \ श्रादरनि कीषटत्तष् 
उसमेक्षारूपकतहणाऽरद्काराः ॥ ५९१ ॥ 

कंसाराति यादुमाष्वीक्षरेरते. 
न ४9 ~ [4 कणी पूणीवर्णवेनद्रस्य कन्ये | 

जनन्तस्तस्सन्निधौ चच्चरीका- 
४ न्ते ५ 

ञ्नवृधन्ते नोल तन्न देतु; † ५२ \\ 

भरयेते प्युेक्षमाणः कर्ीत्परदोभाया देवि दै सिंलयेभकत्तय ~ रत्वं प्रकरयन्नह 1 
६ २ ५२द सणेवनद्रस्य कन्ये } तव कर्णो कंसदमनस्य त्रियोक्ति- द व रूपमयुपरिपूणा जानन्तो अमरः क्ष्मो द्दणयिव गर्हितं चरन्ति, न तत्स्र्णे करणस्पङं कारणमित्याह } 



रदे सत्याख्माप्वतस्ण लक्ष्म 

मरममिथ्योक्तय एव माध्वीङ्ञराक्तः पूर्णािस्येवं जानन्तश्चश्वरीः 

का भङ्गाः तस्सान्नधौ क्णसरमीये चञ्चूर्यन्ते ऽभीक्ष्ण मचरन्ति(?) 

तत॒ ततसच्रार उत्परु देतुन भवात इति पयस्ताऽपदूदुतिगमा- 

स्मेक्षा 1 ज्ञाखिनीटत्तम् ॥ ५२ ॥ 

म्रस्तवतसकुवख्यं दग्युगमुपकृजदछिरवमिषात्तं । 

मदसचोरं इहेति परतव्रदति किरु कणेपत्नमित्राय ॥५३॥ 

न्यन्तेति। ते न्यस्तं कणंस्थापितं वतंसकुवरयं कते (१) कणप 

~ तारदुं तदेव पमन सुहृत्तस्मे उपकूनतः 1 कूज अन्यक्ते शब्द इय- 
स्माच्छवृभरययः \ अदेः रवस्य मिपाच्छलादिह इग्युगे तत्र वसोः 
शोभाद्रन्पस्य चोर इत्ति मचद्हति कथर्यात । गीततिवृत्तम् । अप- 
दरति श्ेपाऽयद्कासै ॥ ५३ ॥ 

, अय कणौ बणैवति- 

इमामव्रामां श्रुतिमिन्दिरे तव- 

स्तुवन्ति सन्तः -सतिजन्मकारणम् । 

५३ प्रस्तमाक्रान्तमवतसषूुवल्यं येतरेताददा ते दण्युगलं समीपे 
श्ना भ्रमराणां द्ड्धारकपरत् मम ( दग्युग्य ) वसुनः (का 

न्तः, द्रव्यस्य च ) चोरः कर्णे) त्पलषूपो ऽत्र कर्णे पर्न, इति तारङुः 
रूपम्बूयाय खुद्द भ्रवदतीच, ( यथा चोरेणाऽपटतद्रव्यः कथित्तमा- 
छम्य स्वसृ तरिस्थतिस्यानं प्रदश्यैयति तदेत) इत्याद 1 

५४ द इन्दर । अवाम (दत्तिणकमप्रतिकूलमं च) इमां श्चुत (रत्र, 
यद च) स्दनिजन्मकारगाम् ( कामोस्पादकं, मन्व।दिस्परतिमूलं च) 

९ भ्यस्नदनमदृदलयमिति \ पुर 
भै त्वदगुनेर हनि 1 पु?! 
४ उपेनर्दशराने \ पुर पाठेमेदानुमच्टय य्यः सुल इ भ्राता 
द द्पुष्नक्यो पट समीर्घनमशधृन्याऽकतरद भ्रकृचम् 1 ५ 



; खीन्दर्यस्ठवकः ८1 २२७ 

शिरस्यमुप्पाः सुमनेमिर्चिते 
चकास्ति दृषटिजगतामर्धारितुः ॥ ५४ ॥ 

इमापति \ मो इन्दिरे { तडाऽवामामपमव्याम् अवरतीपामतु- 
-इूलां चेति भावः ! शरुतिः श्रवणा पदश्च स्मृत्तिजन्मनो मद्नस्या- 
इन्यन्न मन्तरादिस्मृतीनां जन्पनश्च कारणेम् 1 श्यतेसिर्थ स्पृतिर- 
न्वमच्छदिते काडिदासोक्तेः। णासैरके ऽपि अयोपि च स्मरतेः 
शति सन्तः स्तुवन्ति, अतः सुमनोिवेः पुष्यैश्वाऽभिते पूजिते 
ऽ्ष्याः दिरसि उपारिपद्धाग् च जगतामधीरिदुर्विप्णोरै्नव 

` पते ्रानं चकास्ति \ चका, दीप्तापिस्पस्मा्धिद् । वंशस्थं द- 
तम् 1 छपालङ्कारः ॥ ५४ ॥ 

तव दितीया श्चुतिरुचकैरसा- 
वनङ्कमावाऽनुगणा गुणाऽम्बुषे । 

अनाः स्तुवन्ति 1 यदसुष्याः शते: मनोभिः (पुष्दे, देचैश्च }शश्चिने 
रिरस्ि (उपरि, उपनिवच्छु च ) जगदधीषशवरस्प विष्णो. श्छ; 
(लदान, तच्यक्षानं च) चकास्तीति च्छवेण दक्षिणश्रुमेकेष्तुदयत्वमाद † 

५५ दे गणाम्बुषे मातः ! तच द्िप्रीया ( चामा ), घप्र उन्नता 
अनङ्गभावाप्ठुगुणा (काम ऽनि्रायाऽ्चक्ुला, कामभावा शृङ्गारमा- 
यानामनुरूपा, विदेहकेवल्याऽ्ुरूपा च) श्रुतिः (रवण, चेदश्य) अके- 
परेपिणं सब्रप्रधाने दरिं चशे कत्वा पनम् ( आत्मनः ), स्तयकमंण 
(स्तोन्नकर्यास्य) कतारं करोतीति धरोर मगचत्स्तोन्रविषयत चपीयनु 

- च्छेदेण्--अनङ्धं प्रधानभूतः यो मचः निया तदयुकूला द्वितीयायिभ- 
िशयुनिरणपशशपिणं स्वप्रधानं कतोरे वदे चिष्छय स्वाभ्नुठतापा- 



१२८ सव्याख्याऽचतरणे टक्ष्मीसदसने 

वशे निधायितमरोषदषिणं 
करोति मातस्तवकभैकारकम् ॥ ५९५ ॥ 

चवेति 1 हे गणाऽस्युपे { तव द्वितीया चामा शतिः भरव्रण- 
म अनङ्गस्य कामस्य यो भागो भवन्रत्पत्तिरित्ययेः 1 तत्राऽतु- . 
कूला णा यस्याः सा 1 अंशेषस्य सरस्य लगतः शेपिणमधि- 

छानभूते निर्युणं हरिं वरे स्वाधीनं विधाय कर्मणां खष्वयादीनां 
कारकं कतीरं विधते करोतीत्याययैम तथा हि--याहिद्विती- 
यस्या विभक्तेः श्रुतिः शरवणं सा अनङ्गमावि मरधानसेन अलुयुणा 
जासि 1 स्वतन्त्रः कर्तेति करुरेव तदयुगणस्याव इत्येकं चित्र । 
कि चक्ेपिणं मरधानर्मोपि श्रीहरि क्मैकारकं कभैरूपं कारकं 
फरो तीत्यपरं ज्ञेयम् वशस्थं उत्तम \ विभावनाभेदो ऽलङ्कारः ॥५६।॥ 

दीप्येत्कणसुवणकुण्डमये दी्ताऽभिकुण्डे उवल- 
द्रलाऽङ्गारघने हरेधूृतिमयीं हत्वा ऽहुतिं तावके । 
शङ्गा ऽध्वयुरनद्गदीक्षितदतो इङ्कारमन्तान् जपन् 

वारितः प्रदक्षिणाव्रधि वारान् विधत्ते वहून् ॥५६॥ 
~ दीप्यदिति 1 हे वारदोदैहितः ! ज्वलद्धिः रस्ये रङगारधने 

पाद्यं कर्मकारके करोति क्मवाचिका मवतीति उ्याकरणश्रिद्ध.म~+ 
पयस योधगन्षषह् । 

५६ द सुदु 1 अनदः फाम पव दीक्षितो यजमानस्तेन् दतः भयद्धपो ऽभगयुददुरङूपान् मन्वान जपन् सन्. त्वदीये दप्यभ्यने स्ताभोकुण्डनारतमान उलद्रन्नदूनञद््।रपरिपूें ऽभ्रिकूण्डे भगवतो 
1 हत्वा भूय. प्रदाक्षिणवधिमचुनिष्टनीनि रूपकञु- 
पेनोरः . त भ = सनाोत्यह्तमाणो रलखाचतन्ताव्णेणुण्डनस्य् भगवद्धम मद्कःरचनः- 

ऽनिस्युन्द्रध्यं प्रकट्यक्नाद्। 

१ 1 \म्वुरत्त्ग्चगस््जन्तेस्ल्ग््नन्चछतममा गेम 1 

ध 



स्षौन्दयैस्तयफः < १ २२९ 

दीपष्पय्सेवन्धि सुवणैकृण्डरं तम्मये दीप्ते ऽपिकृण्डे दरे 
तिमयीं धैथरूपामाहुति हुत्वा ऽनङ्गो मदन एव दीक्षितः तेन रतो 
ऽय श्गरूपो ऽध्ययुदद(ररूपान् पत्रान्. जपन् सन्. बहुन्वारान्. 
वहुवेरं परदक्षिणाविथि विधत्ते । शादूलविक्रीडितम् । रूपक्ा- 
ऽखङ्भारः ॥ ५६ ॥ 

देवानां मधुरं स्वतः रतुततिव्रचो देवि स्वतो ऽसुन्दरं 
मादम्बाङ्कजध्यितं च जगतीमातः श्रुती याति ते 1 
तत्राऽयं तदवस्थमेव चरमं तन्तस्यतं गाहते 

मुक्तं शक्तिपु मोक्तिकं घनपयो मुक्ता तु नेवाऽन्यथा।।५७]] 

देवानामिति! हे देवि { जग्तीमातः ! स्वतो पुर देवानां, 
करि पष्ठी । देवकदकमिसथेः । स्तुतिरूप वचः चेस्यपरं खतः 
अन्दर मादृशो वाख्कस्य जस्पितं भाषित ते श्रुती कर्णौ 
भति याति । तजोभयोमध्ये द्यां देववचः तदवस्थ सुन्दरे 
चरमं भनज्नस्पितं ठ तन्तरयतां देववच्ःसमतां गाहते । दएान्तः 

शुक्तिषु युक्तं यनपयो युक्ता भवति । सुक्ता वन्यया नैव, कितु 
स्वरूपेणेवाऽस्तीति भावः 1 ब्रादैखविक्रीडितप् । विभावनाद- 
एान्ताऽल््सै ॥ ५७ 1 

५७ हे जगतीमानः { स्वभावमधुरं देवानां स्तुलिवचनं, सजा. 
सुन्दर माददादियुजनज्पते च ते कणैयेः धचिशनि, नयोर्मध्ये ट 
मवचनं खभाचमघुरनया स््रूवेगवाऽननिषठत, ममधघुर मारम्जास्पितं च 
माघुैमापद्यमानं देववचनसाम्यमुपयातील्यर ध्यक्तिु मुक्तं मेधजलै 
भुक्तापरटत्वमापदयने, मौक्तिकं तुं शुक्किनिदहितें स्वरूपे तिष्ठति न 

स्यनेत्कधम्रकस्युद्राहर्णं प्रदद्ययनू अम्रघुरस्यापि निज्वचसो भः 
गगसाकषोगरचदेन माचुप्रास्त विनयेन वद्रयन्नाद् 1 - 



गरदः सव्याख्या$चतसे टश्मीसदसे 

वज्ञे निधायितमरोषडेषिणं 
करोति मातस्तवकरभकारकम् ॥ ५१५ ॥ 

तवेति 1 दे गणाऽस्बुघे ! तव द्वितीया वामा श्रुतिः भ्रव 

म॒ अनङ्गस्य कामस्य यो भावो भवनघुत्पत्तिरित्यथेः । तत्राऽतु- 
करा गुणा यस्याः सा । अंशेषस्य सस्य जगतः शेपिणमधिः 
पएानभूते निर्युणं हरिं वरे स्वाधीनं विधाय कमणां खष्य्याद्(ना 

कारकं कतीरं विधत्ते करोतीत्याथग् तथा हि--या हि द्विती 
यस्या विभक्तेः श्चुतः श्रवणं सा अनङ्गभावे भषानस्रेन अवुयुष्प् 
नास्ति 1 स्वतन्त्रः कर्तेति कपुरेव तदयुगाणतराव इत्येकं चित्प । 
कि च क्चेषिणं प्रधानमपि श्रीहरिं कमैकारकं कपरूपं कारकं 
करो तीत्यपरं ज्ञेषम । यै्स्थं दत्तम् । विभावनाभेदो ऽलङ्कारः ॥५६॥ 

दप्यैत्कणसुव्रशकुण्डलमये दीताऽभिकुण्डे ञ्वर- 
दरलाऽङ्कारघने हरेधतिमयीं हत्वा ऽऽहुतिं तावके । 
शद्गाऽध्वयरनङ्गदीक्षितद्तो ङ्कारमन्तान् जपन् 
चारप्रोददितः प्रदक्षिणविधिं वारान् वरिघत्ते बहूम् ॥५६॥ 

दीप्यदिति । दे वारारदुदितः 1 ज्वलद्धिः स्नख्पेरङ्गरिधने 

पाद्य कमकरारकं करोति कमवाचिका मवत्तीति ववाकरणम्रिद्धम+ 
प्ययं योधयन्नाषह ! 

५६ द ससु पुधि । यनद्धः काम एव दक्चितो यजमानस्तेन् इतो 
भ्वुद्ररूपा ऽध्वयुद्धदरद्पान् मन्घ्ान् जपन् सन त्वदीये दीप्यमाने 

†चणकुष्डखप्र्णान जपलद्रन्नरू"रद्(स्परिपूगों ऽद्मक्रुःण्ड भगचता 
हरर्धयात्मिकामाुनि हुत्वा भूय भरदाक्लण्वाचमवुनिषछठनीनि रूपकमु- 

नोरक्लमण्णोा रलसचितस्रचणङण्डन्ठस्य य॒ भगव्द्धम 8 
$ऽतस्यन्दररचं प्रफटयश्नाह। ४ 

१. ` पन्बवननन्पनयनतच्वयन्तच्छन्ना परस्भेपरमरेग ॥ 
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प्रकाशिताऽर्चिःसरणिः भिये ह्रे- 
अकास्ति ते चक्रधराऽभिनन्दितः ॥ ५९ ॥ 

सुवर्णति 1 दे हरेः पयि ! दे दयोदधे ! ते श्रुतौ कर्णेवेदेच 
स्थिरः भपचः प्रप्ता भुक्तानां पौक्तिकानां सुक्तपुरपाणां चा- 
ऽभ्युदयो येन सः । एं मकाक्षेता ऽर्चिपः कान्ते; .अग्निरज्योतिर- 

हः क्षः इयाय चैरादिमागीस्य च सरणिरयैन, तथा चक्रधरेण 

हरिणा चक्रवर्तिना राज्ञा केपेणं बा ऽभिनन्दितिः पूजितः सु- 
वणाद एव युनि स्तापसश्चकास्ति । उपेन्द्रज.वृततम् । रू- 
पक्छेपालङ्कारौ ॥ ५९ ॥ 

अथ नासां परजञंमयति- 

तिलग्रसनं तुखयत्यसौ जग- 
त्सव्रिन्नि नाला तव सारसाख्ये । 
तद्ञ्चरोदञ्चितुषारविभरुषा 
समानतमिति तदग्रमोक्तिकम् ॥ ६० ॥ 

हे सारसाख्ये, हे जगतत; सविवि ! अमौ ते नासा तिलस्य 
भमन ठुखयाति समीकरोति । णिजन्ताच्चल उन्माने इयस्पा्द् 1 
तस्या नासाया अग्रपौक्तिफं च तस्य तिल पुष्पस्याऽ्वले ऽग्रे उद् 
सिना पोभपनिन तुपारस्य दिमस्य चिशरुषा चिन्दुना स्रमानतां 
तुद्यताम् प्ति पाम्ोति । इस्युपमाख्डारः 1 वैश्यं टत्तप् ॥६०॥ 

मन्दिततः ( श्रीकष्णग्छाधिनः, चक्रवर्तिपूजितश्च ) खुर णैनारदरूपो 
सुनिर्दीप्यनेत्तसमिति ऋछछवेण तायः मुनिरूवेषा घणयति । 

९० हे जगन्पातः, कमखवास्िनि { तव नासिका तिलपुष्पमलु- 
करोनि, तद्श्रगनं नासामौक्तिफं च विरपुप्पाऽप्रमतादिमविन्दुना स^ 
भ्ये पापनातीद्याद् । 



२९० सद्याख्याशवरतरणो लश्भीष्तहख्े 

स्फुरन्मुक्त कान्तिस्फटसाङ्कमग्रयाऽरुणमणि- 

प्रभाकर्हाराऽऽख्यं प्रियनयनमीनैकशरणम् । 

हताऽशेषह्कान्ति हसदुषरनीरोत्परुषनं 

तटाकं ताटङ्कान्तरमुषति सेवे तव रम ॥१५८॥ 

सपुरदिति । हे रम ! स्फुरन्तो युक्ताकान्तय एव स्फुटं 

सिरं यस्मिन. तव, एवमश्भरररुणमणी नां माणिक्यमणीनां म 

मारपकरदरिराङ्य, भियस्य हेरेभेयनभीनयोरेकशरणं सुख्या- 

ऽऽभ्रयै, हता अक्षा हन्तिः छमो येन तत्, हरिदुषला इनदर 

नीरा एवोत्पखानि तेधनं तव तादङ्काऽन्तरं ताय्ङ्गाऽपरपयायं 

तटाकम् उपसि सेवे भजे ' शिखरिणी त्तम् । रूपका ऽलङ1 रः॥\५.८॥ 
१.५ 

॥; 

सु्रणेताटङ्कुनिः ती स्थिरः 
भ्पन्नमुक्छाऽभ्युदयो दयोदधे । 

[3 ५ न्ग ६१ ५प्देसमे 1 समुखसन्मोक्तिुप्तिरूपश्पष्टजरूप, उन्तममा- 
णिकयमणिकान्तिरूपसोगन्धिकपूर्छ, हरिनित्ररूपमीनैकाथयं, ` ॥वि- नादि कालक्कमं + तमपि ५ 
गादिवस्कलङ्कमं, मरकतमण्िरूपक्वल्यसखानदरं स्व तारङ्मध्य- 
अआगङ्पं तटाकं प्रानसजञे इति तर्ङ्कमभ्यस्य तटाकरूयत्वं विद्वन 
रसुगुरीः साधयन्नाह 1 

५९ दे बयाभवयुय हरिप्रिये श्वो (श्रो, वेदेच ) स्थिरः, भ्र- 
क > 3 ब छ प्यः मरतो युन्तानां ( मोककिकानां, सुक्तपुखपाणां चव ) अभ्युदयः 

( सम्बन्वः, मो्ला$विमाचव्य ) येन तथाभूनः, ्रकादिता$यिःसरणिः 
( प्रदिनफान्तिमामः, भकाशामूतोऽर्यिरद्धेमार्मघच ) चक्रथसस- 



शीन्दयैस्तथकः ८ 1 २१९१ 

प्रकारिताऽरचिःसरणिः प्रिये ह्र 

अकास्ति ते चक्रधराऽभिनन्दितः ॥ ५९ ॥ 
सुवर्णेति ! हे हेः भरि ! दे दयोदधे ! ते श्रुतौ कर्णेवेदे च 

स्थिरः परषन्नः पराप्तः युक्तानां मौक्तिकानां मुक्तपुरुषाणां चा- 

ऽभ्युदयो येन सः 1 एवं भकाकषिता ऽर्चिपः कान्तेः अग्निरज्योतिर- 
हः णक) इयादर्चिरादिमागीस्य च सेरणिर्यैन तथा चक्रधरेण 
हरिणा चक्रबतिना राक्षा शेषेण बा ऽभिनन्दितः पूजितः घु- 

वभता्ड एप सुनि प्तापसश्चकास्ति । उपेनद्रवज वृत्तम् । रू- 
पकशछेपालङ्ासै 1 ५९ ॥ 

अथ नासां मशंमयति- 

तिरभसूनं तुख्यत्यसो जग- 
स्सवित्रि नासा तव सारसाख्ये 1 
तद्ञ्चरोदञ्चितुषारविपरुषा 
समानतमिति तदग्रमोक्तिकम् ॥ ६० ॥ 

हे सारसाख्ये, दे जगतः सविवि ! अभौ ते ५२ 

भ्रमूनं तुख्याति समीकरोति । ध 
तस्या नासाया अग्रमौक्तिकं च तस्य तिरुषु्पस्याऽ

े ओ उद् 1 

चिना शोभमानेन तुपारस्य हिमस्य विषुपा बिन्दुना समानतां ए 

तस्यताम् पति मरामनोति । सत्युपमालडारः 1 वैकस्य टम् 1६०1 

नन्दितः ( भीरृष्णग्छधिनः, चक्रवतिंदडि 
दीप्यने कन 9 ॥तेपूाज्त न॑ 

खनिवीप्पनेतरामिति रेण ताग त) थातो 
[र ध ति! 

. ६० हे जगन्मातः, कमलवासिनि { तव नासिका हि 
कराच, तदरश्रगन नासामाकूष च तिपुष्ाभ्य्रम ५६ (तलपुरष्पसञ्ु- 

स्प प्रात्तातीलयाद् । ताषहेमविन्वूना सा 



४३२ सख्व्याखयाऽचतरणे टश्मी सदस 

नासा तवाऽसो नववेशवह्टी 
कासारजाऽऽवासिनि का स्त्र शङ्का | 
रम्बते तत्र यदम्ब मुक्ताः. 
फट बतेदं गार्तं हि तस्याः ॥ ६१ 
[व [वा का -उ =. = 

लातीति । दे कासारजावासिने, हे सरोजाल्ये ! ताऽ 

लामा श्चस्य वेणोभररट्येव, अन्न का बा { न का चिदस्ति। 

युक्तासम्बान्धिस्वेन तादष्यं देयति । ययस्माव हे ऽम्ब { तस्या 
चररयाः सकाशाद लितमिवेदं युक्ताफ तत्न नासायां भरलम्बते, 

चत षये । हि भसिद्धमर । अत्र प्रमाण--* ` \ 

क्तिः शद्धो गजः कोढः फणी मस्स्यश्च ददर । 
चेषणुरेते समाख्यातास्तन्तै्मौक्तिकयोनयः ॥ 

इति भावभकाशचे रन्मारणभकरणे 1 उपजातिर्तप् । उसे- 
क्षाकाव्यरिद्गमलद्धारौ ५ ६१ ॥ 

श्रीरास्यकान्तिजख्धौ स विभाति नासा- 

सेतुस्तवाऽद्भुतगतिः कलनेन यस्य । 

६९ दे कमट्ीखनि } असी तच नासिका गवीना वयश्व 
$न्रकाद्राडा? यनो दि तस्या गलितं सुक्ताफख्मेतदेत्रे प्रछम्बते 
नि वदन् नासाया चदात्वं तदग्रलम्बमानमौक्तिफः रि स्य च तद्रछ्ितत्व- 
शुरेश्लमाण अह् 1 भ 
व वि वि्ि्ररीतिनंसिकारूपः 

# न्धेनं नाचा रामचन्द्रो द्धे 
लागपारसम्बन्धादपगतधे्यः सन् 1 0 दे तया 
खम्धन्व न समेत्तिः भासद्धसतुसम्बन्धानु रामः सीतया खम्बन्धं 
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नाथः समेति न विदेहजयारन्वयं ह~ 
रुङकशपाशकरनादपयातयैरयः ॥ ६२ ॥ 

श्रीरिति) रे श्रीः! तवाऽऽस्यकान्तरूपे जलो अदत; ना- 
ससितुविभाति क्षोभते । तदेव पमर्थयति-प्रसिद्धसेतोः करनेन 
नाथो रामः रङ्कस्य पाशानां नागपाश्ानां कटनास्छीकारात् 
अपयातं. गततं धैर्यं यस्य तादशो भृत्वा षिदेहानां देशानां गजा- 
सो विदेहाः, तद्राजस्य वदूपु तेनवाऽस्ियामिर्यणो छवः ।-तेभ्यो 
जाता विदेहजा सीता तया ऽन्वये योगम् एति स्म प्रामोति 
स्म 1 अस्य , नासासेतो, कलनन ठु ठङ्ेणएपाशकलनाऽमावादप्- 
पातैः सन् विदेदजपस्याऽन्वयं न भाति इति भिरोधः 1 
अरम् अस्यैः) अकं भूषणं चा तद्युक्तो यः केरापासतो ध. 
भ्मिटस्तस्य कलनाद्भदणाद्रदेदः प्रनद्ग; तस्य जययोगमिति 

परिहारेण विरोधाभसाल्कारः काव्यटिद्गश्टेषौ च । वसन्त- 
तिरुकावृत्तप ॥ ६२ ॥ 

भूसूलाभ्यामूष्यैमावध्य मिन्वन् 

नासावंशस्तम्भमम्सोधिजते। 

प्रा्नादीति विचिशररीतिमखं प्रदश्यं -छेवरेण यत्सम्षन्धादयन्तं कषपपा- 
शदद्रनादुषासे रामो विवेदस्य कामस्य जयाऽन्ववायं जयप्तम्बन्धं नं 
श्राप्नाति कामवप्रस्वादित्ति शक्ना धोधयन्नाद् | 

६३ हे खभ्भोधिज्ञे 1 नास्योपजीची कामस्ते नासारूपं वेशं ध 
रूपाभ्यां सुव्राष्यामूध्वैमायध्य मिन्वन तन्न श्रूखुधरयोाः खित्वा 
चिते यथात्तथा फ्रीडन्ः नाद्यं करोतीति घूयोः कामद्धत्यस्थान 

३9 वि 



२६७ सम्यास्याश्तरणे ल्मे 

तत्र स्थला ताण्डवं संविधत्ते 

चित्रं कीडंधित्तभूनीटयजीवी ॥ ६३ ॥ 
भू॒त्राभ्यामितति । दे अम्मोधिजे, समुदष्ुते ! चित्तभूः “ 

फामरूपो नाय्येन नर्तनेन जीवतीति नाव्यजीदी ! नट इत्यथः । 
ते नाघाशूपं वेशस्तम्भं वेणुस्तम्भं भरूपाभ्यां सूत्रभ्याम् 
उर्यैम अ।वध्य मिनोतीति मिन्वन् । इमिन् भरक्षेपणे इरमस्मो- 
च्छवृपरस्ययः । विखन्येथंः । आसीनो जपतीतिवत् । तज स्थि- 
त्वा क्रीडन् क्रीडां कुरमैन सन् ताण्डवं समिधत्त करोति। प्रसिद्धन- 
सेकस्तु वेणौ भुम्पां निक्षिप्य वद्धा चोपरि.नतीति0) असं तुमा 
घथ्प नत्ततीति (2) चित्तम् । श्षालिनीरत्तम् । रूपकालङ्कारः ॥६२॥ 

दिव्यं ददाति नवचम्पकमम्ब गन्धं 

ववदुघ्राणजन्मनि तदेव सुधाऽन्धिकन्ये । ~ 
गृह्णाति ते बहुविधं छरतिनो ददाना 
जन्मान्तरे समधिकं विभवं रमन्ते ॥ ६४ ॥ 

दिन्पमिति 1 हे घथाऽन्यिकन्य, हे ऽम्ब ! नवचम्पकः पु- 
प्पं यं सुगन्धं ददाति सर्वेपामिद्ययथेः 1 तदेवे तव घ्राणजम्मनि 

नाप्तास्मनेति यावत् । बहुविधं ते गन्ध शहाति, प्रागेद्दियग्रा- 

स्वे ख्यापयन् सौन्दयौऽकिरयमाचिम्करोति । ध नदः ^ 5 „४ दे. मम्ब | भृ 1 नङ" , खोकेभ्यो 
दिव्यं गन्धं ददाति, उ, , ० तव् रोमन 
गन्धे भते इति (दात ख खभन्ते इति "= “~ 
> # न भ 
् ६ # 
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शएलादिति भावः \ तथा हदि-ददाना दातार! फतिनः अन्य- 
जनना जन्मान्तर तस्िन्रधिके विमं रभन्ते । अत्र प्रमाणं द्. 
सधम फलिकार्याने भोप्मोक्तिः- । 

यस्या यस्यामवस्थायां यत्करोति शुभाश्चमाम् । 
तस्यां तस्यामवस्थायां युद्ध जन्मनि जन्मनि ॥ 
पैत्तिशयश्ुत्तिरपि “एतद खतो ऽन राद्धं भ्ुखतो ऽस्मा 

अनन राध्यते" स्यादि । चसन्ततिखकारत्तम् अर्थान्तरन्धा- 
साख्द्ारः ॥ ६४ ॥ 

मदनजननि नासामौक्तिकं वेनि महधी- 

मुकृरमिति सुगन्धिश्वासमन्दाऽनिटेन । 
तदुपरि यदजय तदिकासम्रतीक्षं 

वृगलियुगरमेतद दुभ्यते साऽ्वधानम् ॥ ६५ ॥ 
मदनेति । इहे मद्नजननि { पतः श्वासरूपमन्दाऽनिखेन 

पुगन्धि प्रोभनगन्धाल्यै नासासस्बन् मौक्तिकं मदीयुकृरं ना- 
सीरलिकां वेभ्मि यतस्तप्योपरि त्तस्य स॒ङ्खस्य विकास्य भ- 
तीक्षा यस्य तदू दगरपमरिगुगलं श्गयुग्मप् अजस्रं सततं सा- 
वधानं दृष्यते ऽवरोक्यत्ते \ माहिनीदत्तम् । उसन्न।कान्यङ्धि- 
द्धं चालङ्कारः ॥६५॥ ¢ 

हसितरुचिलितांडुकं वसाना 
श्चसित्तसमीरनटेन नाद्यमाना } 

६५ दे काममातः | खुरभिनिः्वासमन्दमास्नेन चिद्धन 
[~ ॐ मिति 4 

ते नाखामोक्तिकं मदिकाक्सुर्मा जानामि, यत्तदुपःरि 
निरन्तरं क्स्य सुङ्लच्य विकासमरतीक्षं रग्डन्दरपं चमस्युगरं साच 
श्वानं इद्यते इति नासामीक्तिकं मचिकामुरत्वेनोनरक्षमाण साह्। 

६६ षट जनि ! हास्यकस्तिरूपं छं बसन पस्दधसी, निशया. 



२३७ सम्यार्य।श्थतरणे ठश्मः तलत 

तंत्र स्थला ताण्डवं संविधत्ते 

चित्रं क्रीडंशित्तमनीटयजीवी ।॥ ६३ ॥ 
धूमूनाभ्पामिति । हे अम्मोधिजे, सथुद्रषुते ! चित्तभू 

कामरूपो नाव्येन नर्तनेन जीवतीति नाव्यजीकी ) नट इत्पथः 
ते नापतारूपं वेक्षस्तम्भं वेणुस्तम्भं भरृखूपाभ्यां सत्रभ्यपि 
ऊष्म आबध्य मिनोतीति मिन्वन् । मिम् भर्ेपणे इरमस्मो- 
स्छतरमत्ययः । भिखन्येर्थः । आसीनो जपतीत्तिवरत् । तत्र स्थि- 
त्वा क्रीडन ऋीडां कुषन् सन् ताण्डवं सनिधत्त करोति।धसिद्धन- 
सैकस्तु वेणु भूम्यां निक्षिप्य वद्धा चोपरि नेति!) अयं तुषनेमा- 
घथ्य नतिती ति) चित्रम् । शाडिनीटत्म् । रूपकालङ्कारः ।६३ 

दिभ्य ददाति नवचम्पकमम्ब गन्धं 
तदूघ्राणजन्मनि तदेव सुधाऽन्धिकन्ये । ˆ 
गृह्णति ते बहुविधं छतिनो ददाना 
जन्मान्तरे समधिकं विभवं लभन्ते ॥ ६४॥ 

दिज्यमिति \ हे सुधाऽव्धिकन्ये, हे ऽम्ब ! नवचम्पकरं पु- 
प्प य सुगन्धं ददाति सर्वेपामि्यथः 1 तदेव तव घ्राणजन्मनि 
नात्तात्मनति चाक्व् । वहुद्धि त गन्ध एृह्वातति, घाणेन्ियग्रा- 

स्वे ख्यापयन् खौन्दयौऽकतिदायमःविष्करोति 1 
६९ दे यम्ब ! शडुधासरागरकन्ये । नवोनं चम्पकपुष्पं लोकेभ्यो 

दिव्य मन्ध दृदाति, अत प्व त्वदुघ्राणात्मना कन्धजन्म ततत श्चोमने 
गन्ध रमत दात दातारो जन्मान्तरे समधिकां भ्रूमत छभन्त इते 
चमच्यानललास्सदखाथप्रद् नेन समययन् घ्राणस्य चस्पकाकारत्वं सुर 
भिभन्यवस्वं च प्रद् दायन्नाद् । 
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स्वरिपुरदसिया विविक्षु नासा- “ 

विरुमिव मौक्तिकमेतदय्ररुघम्.।* ` 

सरसिजमवने निजप्रतीप- 

श्वसितनिवारितमस्ब कमस्पमेति ॥ ६८ ॥ 

स्वेति \ दे ऽम्ब, हे सरसिजभवने ! श्रतेन सिपूर्णां र~ 
दानां भिया नास्ताया विलं विवि भ्ेष्टुभिच्छु इव तदग्रलपर 

मौक्तिकं निजस्य स्वस्य भर्तीपिन भतिचूरटेन श्वामितेन श्वासवा- 
युना निवारिते सतव कम्प्र एति भाप्रोति । पुप्पिताग्रारृत्म् । 
चल्मक्षाद्कारः ॥ ६८ ॥ 

अथ हसिते वणेयति-- 

मवती स्मितचन्द्रिका ऽम्ब ते 

भवती सुन्दरदन्तरदिमभिः 1 
भवतीयमकिञ्चनस्य मे 

भवतीव्राऽऽतपखेदशान्तये ॥ ६९ ॥ 
भसतीति \ हे अम्ब ! भवती भातीति भवती शोभमाना 

६८ दे अभ्व | कमले ! अतिश्ुम्ननया निजशब्ुरूपदन्तमीदया 

नालारूषं विल श्रवेषुं वाज्दिवैतक्ना्ा्रलभ्नं मौक्तिफं स्वभतिक्रूक- 
$वाखमाखतनिवारिचमिव कम्पं प्राप्नोतीति चान्रुभिया फुर चिन्निख- 
यनाय प्रचिचिष्युरपरण शछन्चुणा निवाधमाणो यथा कम्पते ततष्ट- 
पीति उच्प्रक्षमाण आद्) 

६९ दे अस्थ | भवती ( शोभमाना, ) स्म्यद्न्तकान्तिभिभव- 
ती ( नक्षत्रथुक्ता ) यं ते मन्ददास्यज्योत्ला दरिद्रस्य मे भवती- 
व्र्योतवु.खश्मनाय भवतीत्याह। 
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जनयति जननि त्दीयनासा- 
ˆ ` मणिगणिका मधुसूदनस्य मोदम् । ६६ ॥ 

पितेति । दे जननि 1 दस्षितरचिरास्यकान्तरेव तिताः 

शवं शुभ्रयचं वसाना श्व्षितसमीरनेेन श्वासवायुनतकन ना- 

व्यमाना तदीया नामामयिरूपा गणिका वेद्या मधुद्धदनस्य 

मोदमानन्द जनय्युतपादयति । पुप्पिताग्राहत्तप्र 1 सूपकाल- 

छार; ॥ ६६ ॥ 

मुखविधुमधुराऽधरोष्ठसंष्या- 
परिसरसीन्नि द्रिप्रिये मवलाः । ~ 
भजति जननि नासिकाऽग्रमुक्त- 

फरमिह् तारमुदारतारीराम् ॥ ६७ ॥ 

सुखेति 1 दे दरिभिये, हे जननि ! भवत्याः सुखविधुना 
ऽऽननचन्दरेण मधुराया अधरोषटरूपसन्ध्यायाः परिपतररसीन्न 

पन्तमागे इह ते तारमतिषठन्दरं नासिकाऽग्रसेवन्धि सुक्ताफ- 
लम् उदारतारस्य महतो नक्षत्रस्य रीखां भजति । न्तत 

नेत्रमध्ये च तारा स्यात्तार इति व्याडिः । नक्षत्रे चाऽक्षिदेशे 
ष्च तारकं तारकेति शाश्वतो ऽपि । पुप्पताग्रा्त्तम् । रूपक- 
निदरीने अर्ड्मारौ 1 ६७ ॥ 

समाच्तङूपण नर्न नाख्वमाना तव नासाशुक्तारूपा चास्वनिता भगवतो हरेस्तोपसुत्पादयतीव्याह् । 
8 ! सखचन्देण छन्दसी या स्घरोष्ठरूपा सन्ध्या सपार भचत्या नासाऽत्रलम्वमानं सुक्ताफलरं महदतो 

न्तमाने कं महतो नक्चच्स्य 
द्योभां वदतीलाह। ४ ^ 
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स्वरिपुरदसिया विविक्षु नासा- * 

चिरुमिव मीक्तिकमेतदग्र्चम्.!* ` 

सरसिजमवने निजप्रतीप- 

श्वसितनिवारितिमस्ब कम्पमेति ॥ ६८ ॥ 
स्वेति । हे ऽम्ब, रे सरसिजभवने ! शश्रेन रिपूणां र- 

दानां भिवा नासाया विं विवि्ु परेष्डुमिच्छु इव तदग्रलप् 

मौक्तिवः निजस्य स्वस्य प्र्वपिन भरतिकूटेन श्वसितेन श्वासवा- 

युना निवारितं सव कम्पमर एति भा्रोति । पुष्पिताग्राम् । 

उस्मक्षालदूारः ॥ ६८ ॥ 

अथ हसिते वणयति- 

भवती स्मितचन्दरिका ऽम्ब ते 
भवती सुन्द्रदन्तरदधिममिः । 

सवतीयमकिंञ्चनस्य मे 

भवतीव्राऽऽतपखेदशान्तये ॥ ६९ ॥ 
भवतीति \ हे अम्ब ! भवती भातीति भवती शोभमाना 

~--*-- 

६८ है अम्य | कमलगृदे ! अतिश्युभ्रतया निजशाबुरूपद्न्तमीयया 
नासारूपे धिं प्रवेष वान्खदिवैतन्नासान्रप्नं मौक्तिकं खभ्रतिकूल- 
भ्वास्रमारतनिवरारितमिव कम्पं प्र्नोतीति राच्चुभिय। सुतर चिश्निल- 
यनाय प्रविचिशचुरपरण शचुणा निबप्धमाणो यथा कम्पते तयतद्- 
पाति उत्प्रश्चम्राण आह् 1 ५ 

„ ६९ दे अस्थ 1 मवती ( दोममाना, ) रम्यद्न्तकतन्तिभिभरव- 
सी ( नश्वचयुक्ता ) ध्यं ते मन्ददास्यञ्योच््ा दरिद्रस्य मे भवती- 
मघोतवुःखश्षमनाय मचतीर्याद। 
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भातेईवतौ उगितश्चेति डीप् 1 स्मितर्ूपा चन्द्रिका । पुनः ए 
न्दरदन्तानां ररिमिभिः फिरणैमीनि नक्त्राण्यस्यां सन्ति सा 
भवती नक्षत्रवती सतीति मतुबन्तमेतत् । नस्त किञन पस 

तस्य द्रद्रसयस्ैः । मयूर्यसकादितात्साधुः । मे कवेभवती- 
बरपतपस्य सेसारखसेष्मणः खेदस्य दुःखस्य शान्तये भवाति स 

स्प्॒रते । अत्र “ भवदीस्मितचन्दरिका रमे" इति पाठे भवत्यास्त्ब 

स्मितचौन्रकेति समासे सैनामपयुक्तयुबद्ध।बस्य ुर्बारत्वाव 

अयमपप्रयोग इति न शङ्नीयभ् । यतः उकू्छतोश्वेति वार्तिका 

ऽऽरम्भेय सशनान्नो खत्तमाते पुवद्धाव इति भाप्यकरेषटेरनि- 
त्यत्वज्ञापनेन मतान्तरे साधुत्वमति शेखरे दक्षिणापश्ात्पुरत- , 

सत्यक इति छत्रे स्पष्टतरत्वादिति तत्रैव द्षटव्यमिति अलं 
विस्तरेणेति विरम्यते ऽस्माभिः । पुष्पिताऽगरावृत्तम् । उस्ना ` 
ऽलङ्ारः ॥ ६९ ॥ 

हसितं भवदीयमाद्यवर्णी 

जद्देतञ्जननि स्वरूपगदा । 

विदधे विधुपादजातमेत्री- 
मतिमन्दस्य किंलोचिता ऽधराऽऽतिः ॥ ७० ॥ 

इसितमिति । हे जननि ! मवदीयै हसितं खरूपगया स्व- 

७० द जननि !\ भवदीयं दसितम् आं च्ीमक्षरं तं 
सत ( दसितच्ब्दे "द"करि व्यक्ते सितमित्ववस्िष्यते न 
मेजीं ( चन्द्ाकिरणसमूदसाम्यं ) विदधे तवुचितैवार्भतमन्दस्य 
स्मिवस्य अधरो्ठपािरिति वदनु च्छेषेण भ्यव द्यद्यणं परित्य- 
जवो चिधो्नौरयणस्य पादजातानां द्राणां सख्यं विदु धतो मन्दस्य 
(जडस्य ) भधराऽसेनीचगतिसम्बन्धः स्तमुचित प्वेति धन् मन्द 
दासस्य ज्येत्छ्ासाम्यं घ्णयति ! त 
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भावेनाऽऽयं वरी ब्राह्मणस्य शषकारर्प च जह्यजव अथी- 
च्ितमित्य्थः । दसितबन्दे हि आय्वर्णस्य हकारस्य परिसा ` 
{सिचपिर्पवदिष्यते ! तच चितत्वं किञ्ञतीयमितययक्षायां लि- 
घोधन्द्रस्य पादजातस्य किरणगणस्प भेत्री सख्यं पिधत्ते शर्च- 
द्रचार्वियथैः। इदमेकं गुणवन्वप । अथाऽपर् तस्याऽतिमन्दस्य 
अधरे ओष्ठे एवाऽजप्तः सथितिः "स्मित कुरनतघुवामपग्एत 
रिभराम्यरीष्ति रसमञ्जबुक्तेः \ अथाछन्यत्र यो हि सभविना- 
ऽऽययं वर्णं ब्राह्मणं जदद स सितो वद्ध एव न युयुक्षुः स विधो- 
विष्णोः पादाभ्यां जतिः शरैः सह पे सख्यं निधत्ते विघु- , 
विष्णौ चन्द्रप्ीत्यमरः । “द्यां शुरो ऽजायतेति श्रुतेः! । तस्य 

, अतिमन्दम्य अधरारिनीचरोकमासिश्च उचिता योभ्वैव किल 
निश्चयेन । ओौपर्छन्द्रसिकं दत्तम् । छेपसमाऽकङक(सै ॥ ७० ॥ 

मनोजमातस्तव मन्दहासं ` 

मन्ये मधुष्वंसनकीर्तिभासम् । 
करि चा ऊस्खद्रसनाऽग्र्वत्ते- 
| १ ५ 

वग्दिवताया वपुरंदुपूरम् ॥ ७१ ॥ 

मनोजमातरिति । हे मनोजस्य मदनम्य मातः ! तव मन्द्- 
हासे {स्मतं मधुष्वसनस्य हरेः कीरतेभीसं सर्वदः तस्फीिवणै- 
नकारित्वादित्ति भाषः \ किंवा लमन्त्याः श्षोभमानायास्तव 
रखनाया अग्रवृततरप्रर्तिन्या; व्देबताया; सरस्वत्या वयुः 

७ फामजननि { तव मन्दद्दासं दरिकी्तिंकान्तिरूपःमश् वा 
स्परलिहाऽप्रवािन्या वाग्देव्या देदकान्तिषूरकतः चा मन्पे इति 

उसपरक्षमाणो ऽतिविशदेवं मन्दास्मतस्य बोधयश्याद् 
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अंगूर किरणसमूहं मन्ये जानामि श्तयः । कीर्तिरदष्पसेप्यतर 

सितत्वं ब्भितम । तत्र ममाणमू “अप्यपां सितां कीर्तिम 

कीक्षि च ततो ऽन्यथा इति वाएगभद्रालङ्कारः । उपजातिवृततम् ॥ 

उसम्षाऽलक्कारः ॥ ७१ ॥ 
नासोसमीक्तिकघृणिदिगुणीकृतेन 
हासोदयेन हसता सुषमां हिमांशोः । 
हा हन्त सुन्दरि तवाऽधरवन्धुजीवः 
पदो परिस्फटमटीकत पाटरुत्वम् ।॥ ७२ ॥ 

ना(सेति । दे छन्दरि पञ्चे ! नासाया उस्मौक्तिकधुणि- 
भिविषुरुषटक्तािरणे; द्वियणीकृतेन अत एव दिमांशोश्वन््स्थ 
सुपमां परमशोभां दसता तिरस्कुमैता ते हाप्तोदयेन ! हा हन्तं 
खेदे । अधर एव बन्धुजीव '्दुपारी*ति ख्याते पुष्पं परिस्फुट 
स्प पाटवं भ्वेतसरक्तस्वं पाटखयुष्पत्तं चाऽटीकताऽलमत 1 

अत्राऽन्पदीययुग्र्णाचद्दणाऽलङ्कारः । स च पूवोऽपरगतेना- 
अलुशणालङ्कारेण सद्धीयेते । बसन्ततिरकावृत्तप् ॥ ७२ ॥ 

बल्न्दुकान्तिरिव पश्चिमसान्ष्यरागे 
पद्मारये स्फटिकमभा इव प्रागे । 

७२ दे खुन्दरि ! पचे ! नासिकाप्रलम्बमानमुक्ताफलकिर्णद्धि- 
शपित चन्द्रका्त इसता दासस्योदयेन तचाऽधरोष्ठरूपो ( ऽति- 
शक्तो) वन्धुज्ीवः ( तन्नामकं कुखुमं ) पाटलत्वं ( श्वतरक्तत्वं पा- डुस्पटवं च ) स्फुटे माल्दानित्ति बन्धुजीवस्य पाटलपुष्पत्वप्रा- सिश्चयकरोति दा दन्तत्यनेन बोधयश्नाह् । 

७३ द पद्मयदे ¦ तचाऽधरेे ऽसौ मन्दस्मिचतकान्तिः, सायं स- 
नभ्पारने वालचन्द्रकान्विस्वि, पद्यसरे स्फटिकशयुत्तिरिव, पद्धवाञ्रे 



स्दौल्द्यैस्तवकः < १ र्ट् 

प्रयग्रपप्पसुषमेव च पछवाभ्म 
माति सिमितद्यतिरसत्रधरे भवत्याः ।} ७३ ॥ 

वङन्दुरिति । हे पद्माख्ये ! भवसा अधरे असौ सिमतयु 
तिभन्दहास्यकान्तिः पथिमसन्ध्यासम्बन्धिनि रागे वरिन्दोः का~ 
हि्तरिव, एवे पद्मरामे स्फटिकयेद, तथा पषवस्य फिसटयस्या- 
डगर भत्यग्रस्य सूतनस्य पुष्पस्य युपमा ्ोभेव भाति श्योमते । 
वसन्ततिरखकादत्तम । उपमाऽखद्भारः ४५ ७३ ४ 

अप वाणीं वर्णयत्ति- 
स्वादी सधा सितमिषेण सधाऽञ्धिकस्ये 
प्रतक्षतस्स्वदधरे परदद्यते ऽसी । 
सिक्ता यया तव सदा स्वदते चटति. 
सौत्तः शुभाय मनसे मधुतैरिणो ऽपि (॥ ७४ ॥ 

स्वाद्रति । सुधाऽच्धिकृन्ये, हे मातः { यया स्ितघ्ुधया 
धिक्ता ते चरृक्तिभघुरभापणरीततिः मधेदैयस्य वैरिणः एत्रोिरेः 
पक्षे माध्वीकदेपिणो ऽपि यभाय श्ुभमाप्तये) मनसे सदा स्वदते 
सेचते सा साद्व मधुरा जमौ सुषा स्मितस्येषद्धासस्य मिपिण 
कपटेन सऽ्धरे परयकष परिदस्यते अवरोक्पते इत्यः । कै- 
तव।ऽपहनुतिरलङ्कारः । घसन्ततिलकारत्तम् ॥ ७६ ॥ 

सूतनफुदुमशयोमेत्र भात्तीवि अधरोष्ठस्य रकत्वं मन्द्स्मितस्य च 
श्युपरस्वं प्रतिरादयज्नाद 1 

७४ दे खुधाऽम्िकम्ये | तवाऽ्थरे मन्दस्मितकरैतवेन भघुरा 
स्ुचेव प्रत्यक्षतः छनवसतिददयते, ऽत प्च यया सिक्ता ते चाटरक्ति- 
भधुद्धेधिणोपि { हर्यपि, साध्वीकदिप्तेपि च ) मनसे पमधिकमधुर- 
स्वाद्वौचते, मख्चितमाषध्दीकस्यापि सविरशेषमाघुयोयां छधायां स- 
प्चखचितेचेति वदन मन्द्स्मितस्याऽतिरमणीयसवं चक्ति 1 

३१ 
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अशपं किरणसमूहं मन्ये जानामि शलयः । कीर्तिरट्यलेप्पतर 

सितत्वं बणितम । तत्र भमाणमू “अप्यददरया सितां कीर्तिम 
कीश्रि च ततो ऽन्यथा) इति वाग्भटालङ्कारः । उपजातितवृ्मर । 
उसेन्नाऽरुद्भारः ॥ ७१ ५ 

नासेरुमौक्तिकघुणिदधिगुणीकृतेन 
हासोदयेन हसता सुपमां हिमांशोः । 
हा हन्त सुन्दरि तव्राऽधरवग्धुजीवः 

पयो परिस्फ़टमटीकत पाटर्त्वम् ॥ ७२ ॥ 
न।सेति 1 दे घुन्दरि पञ्चे ! नासाया उरुमौक्तिकघुणि- 

सिविपुरुधक्ताकिरणै; द्विरणीकृतेन अत एत्र दिमांशोधन््रस्य 
सुपां परमशोभां हसता तिरस्छुर्मैता ते दापोदयेन ! हा हन्त 
खेदे । अघर एव बन्धुजीवंः (्ुपारीःति ख्यात पुष्पं परिस्फुटं 
स्प पाटरस्व॑श्वेतरक्ततस्वं पाटरुपुष्पत्वं चाऽटीकताऽलमभत । 
अच्राऽन्यदीयययग्रहणात्द्णाऽलङ्गारः 1 स च पवौऽधैगतेना- 
अलुरणालङ्कारेण सद्धीयेते । बसन्तततिलकावृत्तम् ॥ ७२ ॥ 

बाेन्दुकान्तिरिव पधिमसान्ध्यरागे 
पमराट्ये र्फरटिकभा इव पस्ररागे । 

, ७२ दे खन्दरि ! पने ! नास्तिकाऽप्रलम्बमानभुकताफलक्रिरणादधि- 
शंणितन चन्द्रकान्त सता दासस्योदयेन तच।ऽधरोठरूपो ( ऽति- 
रक्तो) वन्धुजीवः ( तक्नामकं ङुखुमं ) पारखत्वं ( श्वेतस्क्तत्वं पा- 
टखगुभ्पद्वं च ) स्फुटं भाप्तवानिति चन्धुजीवस्य पारछपुष्पत्वप्रा- 
ततिरा्ययैकरीति दा हन्तेत्यनेन वोधयश्नाह् । 

७३ दे पद्मगदे ! तवाऽघरोद्ठे ऽसौ मन्द्स्मितकान्तिः, सायं स~ 
नभ्यासमे वालचन्द्रकान्तिरिव, पद्मराग स्फटिकद्युतिरिव, पद्टवाओे 

जः 
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भ्रयघ्रपुष्पसुषमेव च पलवार 
माति स्मितय्युतिरसावधरे भवत्याः 1} ७३ ॥ 

विन्दुरपि ! हे पद्माख्य ! भव्या अधरे असो स्मितथु- 
तिभेन्ददह।स्यकान्तिः पशिमसन्ध्यासम्बन्धिनि रणे बिन्दोः का- 
न्तिरिव, एवं पञ्चरागे स्फदिकमेव, तथा पष्वस्य फिसलयस्या- 
गरे पत्यग्रस्य नूतनस्य पुष्पस्य सुपमा क्षोभेव भाति शोभते । 
वस्तन्ततिलकारत्तप् । उपमाऽखुङ्ारः } ७२ ॥ 

अय वार्ण बणैयति-- 
स्वाही सुधा सितमिषेण सुधाऽन्धिकन्ये 
भरव्यक्षतस्स्वदधरे पररिटदयते ऽसी । 
सिक्ता यया तव सदा स्वदते चटूक्त. 
मौत; शुभाय मनते मघुयैरिणो ऽपि ॥ ७४ ॥ 

स्वाद्रीति । सुषाऽन्धिकन्ये, हे मातः ! यया स्मितघुधया 
सिक्ता ते चटृक्तिभेधुरमापणरीतिः मधोदैयस्य भैरिणः धरः 
पमे माध्वीकदेतिणो ऽपि चभाय शुममाप्तबे() मनस्ते सदा स्वदते 
रोचते सा स्वद्व मधुरा असौ घुधा स्मितस्येपद्धासस्य मिपेण 
कपटेन तदाऽधरे भयन्ततः परिदर्यते अवकाकयते इत्पैः । कै- 
तब।ऽपद्मुतिरलड्ारः । घसन्ततिलकाटत्तम् ॥ ७8 ॥ 

जूननङुखुमन्तोमेष सादीति अध वै मन्दरि 
स व | १ रक्तत्वं मन्द्स्मितस्य च 

९७४ दे सुधाऽम्िकन्ये ! तवाऽरे मन्दस्मितकषेतचेन मधुख ख व भत्यक्लतः छनवसतिददयते, ऽत पव यया सिक्ता ते वचच्टुक्ति- सधुदधपिणोषि ( स्वि, माध्वीकद्धिोपि च ) मनसे समधिकम् ~ साद्व चते, जदचितमाध्वीकस्यापि सविशेपमाघुययां सुधाय ष प्चस्चितेयेति वदन् मन्द्स्मितस्याऽत्तिरमपीयत्वं वक्ति! र 
२९ 



४९ सम्याद्याऽचतसरेन सद्मीप्त्टस्ने 

खदीकेयं न खड भजेते मृदिकारादिरोषं 
न्ये धुरं माङेनमलिनामाकरं म।करन्दम् । 
~, 9 

मतिर्नवाऽऽकलर्यति सुधामाधुरी साधुरीति 
हन्तीऽटन्तां तव सुवचने भाति मोचा मुमोच ॥५५॥ 

भृष्यीकेति। हे मातः 1 तव श्ुवचने भाति शोभति(साति इन्त 
विस्मये इयं मृदीफा; भूद्रीफा गोस्तनी दरासेत्यमरः मृदो गतिक 
विकारीदरेषं भदं न भजते । एवमलिनां भद्रा्णां, मधुलिष्म- 
घुपाऽछिन इत्यमर दिन्नन्तोपि 1 आकरोत्याकारयति आहर्पात 
तम् । अन्न करोतिर्वभौ वितण्यर्थः(2) मकरन्दः पुप्परसस्तस्याऽपं 
माकरन्दस्ते पूरं मनं मन्ये । तथा सुधाया अमृतस्य माघुरी 
माघुय॑साधुरीतिं घुपद्धतिं नैवाऽऽकर्यति न स्वातिं । तथा 
मोचा कद 1 रम्भा मोर्चा मत्फकेत्पमर, [ अहन्तामददारं सु- 
भोचयतिमाधुर्यं तवरोक्तया मति भावः । मन्दाक्रान्तारत्तम् । अ~ 
तश्षथोक्तिरल्ारः ॥ ७५ ॥ 

हत्वा वाचां रसमसदशं हन्त पुष्डेक्षवस्ते 
गूढं मध्येजटठरकुहुरं पटवादृढबन्तः । 

७५ हे मातः । तव मघुरतरे वचसि मएति सनि द्वाक्ा ख्दविशे- 
वा, मरसङ्किनया तद्ाकररूषो मक्षरन्द्सन्दोदश्च मलिनः, पी यूमपदुवमम्यलाचु, पव कद्खीफलमपि माधुयौऽदङ्कारं मुमोचति मन्थे दति चदनू वचने निरतिचयं माधु अतिपादयति । 

७६ दे मात. | तनिखुपम ते वाचां रसमपदेत्य षौशखान्मष्येजटठरं .प्न्वः पुण्डक्सवो व्ाख्यन््रखम्पीडिताः सन्तप्तं रसं प्रतिद्दतीति 

+ 



ौन्दर्ैस्दयकः < 1 २७१ 

त छच्छरात्ते ददति च पुनदौरिता दारयत 
मातदैयं स्वयमददतां मर्दनं मार्वाय ॥ ७६ ॥ 

हसति । हे मातः ! ते तव वाचाम् असदक्षं निरुपमं रसं 
हता चीर्येणाऽहूस्य ते पुष्दूकषभृः जठरकुहरस्य मध्ये इति मध्ये- 
जटरफुदर पाटबाद्धोपनकौ्यस्यादूढवन्तो धारयन्तस्ते पुनश्च 
दार्ग्रन्त्रे घाणा' इति ख्याति दारिता निप्पीडिताः; सन्त) ते र्सु 
छृच्छ्रास्सङ्टेन ददति । स्याकषटे छृच्कमाभीकमिसयमरः । तथा 
दि-स्वयै खतः देये वस्तु अददतामयच्छतां मर्दने मादैत्राय प्रूः 
दसखपराप्तये भवति । इषुदण्डास्िखाः शुदरः कान्ता स्वर्ण च 
मेदिनी 1 चन्दने दधिताम्बृे मर्दनं गुणवधैनमः इयमिधा- 
नात् । अविच तन्वी वाछा मृदृततुगरिये स्यज्यताम्रच शङ्का 
लोके मत्तध्रमरपत्तन॒न्म्री क्ति जु भग्ना 1 तस्मदेषा रहसि 
भत्रता निर्दयं सदनीया मन्दाक्रान्ता विजि रसं नेषुयषटिः 
सपन्ताच' इति'सुभापितपप्यत्र पमाणे जेयम् । मन्दाक्रान्ता 
नप् । उसेक्षायोन्तरन्याभावहड्कारौ ।। ७६ ॥ 

अभ्यातज्च्य क्षीरधिमिन्दोरण्धतौषै- 

रामध्यैनं देवि सथा चेक्षुमषेन । 

"~-----~ ~~ 

५ र 

स्वय देयमददनां चीडगमरेव माद्र्वाय मचगोग्युक्तया समभयन् पुण्ड 

श्युरसखादयपि स्वदाग्रस. समधरेकमघुर सत्याह 1 
७७ दे श्री; † देशरशन्दरमण्डलाह्तैः सुमघुररसतरः स्सेदमान- - 

इच्याऽतिमघुरेणेश्चुकूपेण मन्धनदेण्डन तं विखोच्चः तत्साररूपं नवी 



२४७ उ्याख्या$ग्रतरणे लष्मीसदसे 

दवै "ऋ री धि तस्मदेवै्दयुपनीतं नवनीतं 
तिक्तीकूयौदृक्तिरियं ते तदपि श्रीः ॥ ७७ ॥ 

अभीति | हे धीः, देदेवि! प्षीरधिम इन्दोशन्द्रस्याऽम- 
तौयेः अभ्यातश्चयाऽऽपिच्य 'व्रिरजणमिति' रोके 1 अथेष्ुमयेन . 
मथा मन्यनदण्डेनाऽऽमथ्य मन्थयिलरा तस्माद् दृग्धोदधेः नवः 
नीत्तं यदि निष्कासितं तथापि तन्नवनीत्तमपि ते उक्तिः । व्या- 
दार उक्तिरपितीमित्यमरः ! तिक्तीङर्याव कटूूयत् । मत्तमयूरं 
हत्तष् । भौटोक्त्यतिशये त्यद्भारौ ॥ ७७ ॥ 

मातः समस्तजगतामसि माधवी तं 

मन्ये तवाऽधरदटं गदं भरवालम् । 
दन्ताऽऽवर सुमनसां ततिमुदिखामि 
स्वादूनि वेनि च मधूनि सुभाषितानि ॥ ७८ ॥ 

मातरिति 1 दे समस्तजगतां मातः { सं माघी माधवपन्री 

पुयोगादाख्यायामिति डीप् । वासन्ती ठता च 1 वासन्ती 
माध्वी कतेखभरः १ असीति मन्ये । तवाऽधरदेङ्मधरोषएविभामे 
मृदुलं भवार मन्ये । तया द्न्तानामावलि पदकं मनसां युष्पा- ` 

यदयुदृतं स्यात् तथा ऽपि त्वद्धचनाऽभरे तत्कटु प्रवीयेतेति खुधा- 
ऽयिकमश्ुरिमघुरीणं ने चचनभित्यां । 

७< दे समस्तखोकानां मानः ] स्वं माध्वी ( माघवपत्नी, वास 
न्तीलता चत ) असि, नच अध्ररे कोमरं पद्टुवे मभ्ये, न्तपाद्धू कुखम- 
स्वमूहमुत्मक्ष, स्व्ादुाने सुवचनानि च मकरन्द्रूपाणि समावयामाषत 
मगचत्वा माच्रषारतारूपणसुखेनण्द् ! 



शौन्दर्यम्तयषः ८ । २४५ 

णां तिप उदिखापि तर्कयामि । एवे स्वादूनि खष्डभाषि- 
तानि मधूनीति वेति । वसन्ततिकाटत्तम 1 उसमेक्षारङ्ारः ५७८॥ 

मातरभवन्मुखमयुखसुधा.ऽन्धिमध्य 
बिस्वाधराऽगतमभूहचनाऽमृतं च । 
आदं तयोः पिबति साऽऽद्रमाननन 
श्रोचद्येन चरमं परमः पुमान् स; ॥ ७९ ॥ , 

मातरिति । हे पातः ! भवत्या मुखस्य मयूखाः किरणा 
पूय सुपाऽग्धिस्तन्पध्ये विम्बाधराऽद्ते तथा वचनाऽश्छतं चेति 

द्यप् अभू दुखनने तयेद्रयोम्ये आच्पधरोएठं प्रति) स 

परम; पुमान् विष्णुः आननेन भुखेन सादरं पिवति प्राशनं 
करोति, चरम वचनाऽमूतं श्रोद्रयेन पिवति सादरं णोतीति 
भावः } बसन्ततिलक्रारत्तप । खूपकारद्ारः ॥ ७९ ॥ 

परिहुतभवशब्दा भारती तात्रकीना 

परिहसतु निकामं कारुण्ठाऽभिलापम् । 

९७९ हे मातः । स्वकरीयसमुखकान्त्यश्चनसाग राऽन्तरारे विम्या$धरा- 
ऽभृत्तं वचनान चेच्य्धतद्धयमभूत्, त्योसध्ये प्रथमं विम्बाऽधरा- 
ऽदय पुस्पारमी सुखन पिवति, द्वितीयं वचनात तु धचणयुगरन 
प्पिवतीत्ति चित्ते इरया ! 

८० दे सिन्धुकन्ये ! परितः भवङब्दरः ( संसारशच्छः ) यया 

पताकी ते चा्ू फाटकण्ठभिलापे ( फोकिटसेवन्धिनम्रालापं, 
क्षारुकण्ठस्य यमकण्डास्याऽधटाप च परिहसतु, श्ुतिपये (शरोमा, 
वेदमार्गे च) मघयुखद्ये वाक -द्युकमुखफणितीनां ( फीरा६ऽननव. 
व्वनानां, श्युकप्रागग्र॒तिदचनानां च ) दों कथमाविष्करोती्ति 
ससाराऽपद्दायाः यमकण्टङन्द्परिदासस्पौचल्येपि श्युफादिदगी- 



२४४ स्दव्पाषयाऽचतरणे खदमीखषसे 

दतै ~ + ७ 
तस्मदिवैयेदुपनीतं नवनीतं 
तिक्तीकृयीदुक्तिरियं ते तदपि श्रीः ॥ ७७ ॥ 

अभीति । हे श्रीः, देदेवि! प्षीरधिष इन्दीश्वन्रस्याऽम् 
तोषः अभ्यातश्वचाऽऽसिरखय ।विरजणमित्ति' रोके । अथेष्चुमयन . 
प्रथा मन्थनदण्डेनाऽऽपरथ्य मन्थयितरा तस्माद् दृग्धोदधः नव 
नीते यदि निष्कासिते तथापि तन्नव्रनीतमपि त्ते उक्तिः। न्या- 

हार उक्तिरपितमत्यमरः । तिक्तीकुर्षाव कटूकुयीत् । मत्तमयूरं 
दत्तप्र \ भ्रोटोच्यतिश्रयेत््यलङारां ॥ ७७ ॥ 

मातः समस्तजगतामसि माधवी त्वं 

मन्ये तवाऽधरदरं दुरं रवारम् । 

दन्ताऽऽवङि सुमनसां ततिमुष्टिखवामि 
स्वादूनि वेन्नि च मधूनि सुभाषितानि ॥ ७८ ॥ 

मातरिति 1 हे समस्तजगतां मातः ! सं माधवी माधवपनी 1 
सुयोगादाख्यायामिति प् 1 वासन्ती कत्रा च । वासन्ती 

माघव।रतसयमरः असीति मन्य । तवाऽधरदरुमधरोषएएविभाग 

मृदुं भवारं मन्ये । तया दन्तानामावकलिं पद्ध छुम्नसां पुष्पा- 

यद्युद्धं स्यात्त तणा ऽपि त्वद्चनाऽग्रे तत्कटु परदीयेतेति खधा- 
इऽधिकरमद्युस्मघ्ुरीण ने वचनमित्याद 1 

७८ दे समस्तखोकानां मानः ] स्वे माधकी ( मध्धवपत्नी, वास्र- 
न्तीलता च ) असि, नच अधर कोमरं पट्च मन्ये, न्तपाङ्खः कम~ 
खमहमुतनक्ष, स्वावने सुचचनानि च मकरन्द्सदाणि समाचयामीत्ि 
मयवत्यां माघवीखतारूपणमुखेनाह 1 



सोन्धरभस्तवकः ट{ ~ र्७ 

कौतुकं दधती चक्षुः श्रुतीनां स्पीणां पत्युः मेषस्य दशां ने- 
नराणां िंशतिकती सदखदरयमित्यवः । श्रुतीमा्य भरत्रेन्दिय- 
त्व् । उदे स्वीचकार । छन ! इति चेव । मोचायाः कदस्या; 
मधुरिम्णा माधुर्येण यो मद् द्धारस्तस्य उन्मोचनविधौ 
उन्भुखनकस्यो असङ्धचां निःसन्देहप अनीत्वा श्रेष्ठ 
ते वाचां लदरीं "परम्पराम् भ्रहरदः प्रतिदिनं नौमिन- 
मस्करोमि इयथः । अत्र पूर्मं उसमक्नाटङ्करः, द्वितीयार्धे उ- 
दात्तारङ्कारः । शिखरिणीवृत्तम् ॥ < ॥ 

पथौयः शकंरायाः प्रतिचतिरष्टतस्रोतसां तावृडाना 
साक्षी मोक्षीरभृम्नां सुरतर्सुमनोमाक्षिकाणां विकारः । 
पुष्डकषुणां भणाली परिणतिरतुरा नारिकेरोदकानां 
सोयं नारीकगेहे जयति तवर वचःसंपदां संप्रदायः॥८२॥ 

पर्याय इति } हे नाङाकगेहे { शर्करायाः पर्यायो मेदः, 
पएतवममृतस्चोतसां पीयूपमवादाणां मातकृत्तिः मतिमा, तया ता- 
दशानां लोकोत्तराणां गोक्षीरस्य गोदुग्धस्य भूम्नां मदिम्नां 
साक्नद्रषट सप्ती, साक्षर संज्ञायामीत निपातनासाघुः । 
पुनः सुरतरुषुमनोमान्षिकाणां करपदुमपुप्पमयूनां विकारः, पु- 
ण्टूमेत्नकानामिश्चुमां प्रणाली द्वारः इति रोके पसिद्धा । कि 
धहुना नारिकेरुफरस्य तदृदकानामहुला निरुपमा परिणतिः प- 

८२ दे फमलगृहे 1 सिताया रूपान्तरं, पीयूषप्रवाहाणां प्रतिच्छा- 
"था, गव्यपयोमादारम्यस्य प्रत्यक्ञद्र्टा, कक्पत्तसकुुममधुचिकाः 

रः, पुष्डेष्युधणालिका, नार्किरूरसानां निख्पमः परिणामः, प्र- 
पसिद्ध.तरश्स्तच चाक्सेप्तिसं्रदाय सजव।त्कष्ण राजते इत वदन 

चसा (नाखकम्रघुरपद्रायप्तारङ्प्रतां प्रकटयति) 



२४६ स्पव्यास्ाऽयलच्णे लश्मीक्तदसे 

श्ुतिपथमधुरेयं सिस्धुकन्ये कथं वा ` 
शयकमुखफणितीनां दोपमाविष्करोति ॥ <° ॥ 

परीति । सिन्धुकन्ये ! परितः भक्तस्य भव इति संसार् 

इति शङ्कर इति च शब्दो यया सा तावना त्वदीया भारती 

वाणी फालकण्ठस्य यमगछस्व पक्षे काटकण्ठस्य शिवस््ाऽभि- 

लां कठोरशब्दं माने च निकामं यथेष्ट परिदसत निन्दतु) पर 

ठ् श्रुतिषथस्य वेदेमाशस्य कणमारमेस्य च मधुरेयं भारती श- 
कश्य शुकयोगीन्द्रस्य कीरस्य च सुखमम्बन्धिपणतीनाधुक्तीनां 

दोष कयं वा ऽऽनिप्करोति मकटीकरोति? इत्याक्षिपे द्तीयार्थेन 
परिहासे ज्ञेयः 1 मारिनीटत्तम् । श्छेपसमविभावनारद्ाराः 1 

शरुतिपथमघुराणापिति पाठः अ्रयान् ॥ <० ॥ 

असंकोचां मोचामघुरिममदेन्मोचनविधा- 
वनीचां ` ते वाचामहमहरहर्नौमि ह्रीम् । 

उदृदे यां श्रोतुं कुतुकमुदधेः पुत्रि दधती ` 
शतीमावं चश्षुःशुतिपतिदृशं वरंशतिशती | ८ १ ॥ 

~ अन्ष्कोचारमित।हे उदधेः पुति! यां वाग्लहरीं श्रतु कुतुकं 

+ 

्द्ररष्ददोषाऽऽचिष्करणं कथमुपपद्यते ? इति वदन् दरेषेण संसार 
विनाशकानां स्वद्वचसां माधुयाऽतिक्ायेन कोकिखण्व्दपरिदासः ˆ 
रन्दो ऽविष्करणं च युक्तमेवेति अरकृताथयोधनपुरस्सरं 
पिकुकव जनादपि स्मधिकमधुरं ते घचनामिष्याह् । 

च््द समुद्रुतरि । कदलीफटमाधुभ्गश्चपरिद्ारटीयम्तीं ते बा- 
कपरस्परां नौमि, यां ोतुं कौदु्िनी येषदव्छसद्खद्धयी श्नोजरूपत्व सुषा ( चश्चुःधवत्वात् ) इति बा्चामतिमशुरत्वं बोधयन्नाद । 



दोन्देर्यस्तवकः ९१ ` २७७ 

ौतुकं दधती चक्षुः श्रुतीनां स्पौयां पत्युः देपप्य रवां ने- 
न्नाणां विकषतिशती सदसद्रयमित्ययथैः । श्रुवीमावे श्रेत्रद्धिय- 
त्वम् । उदे स्वीचकार । कुन ! इति चेव । मोचायाः कदर्याः 
मघुरिस्णा माधुर्येण यो मदो दृङ्कारस्तस्य उन्मोचनविधौ 
उन्मूखनकरसयो असङ्गोचां निःसन्देदयापर अनीचां श्रे 
ते वाचां लहरी “परम्पराम् श्रहरदः परतिंदनं नपि न- 
मस्करोमि इयथः । अत्र पूय उसेक्ञालद्रः, द्वितीया उ- 
दाचालङ्कारः । शिखरिणीवृत्तम् । ८९ ॥ 

पयोयः शर्करायाः मतिच्ृतिरणतसोतसां तादृ्चाना 
साक्षी गोक्षीरमुम्नां सुरतरुसुमनोमाक्षिकाणां भकारः + 
पष्कषुणां भणी परिणतिरतुख नारिकेटोदकानां 
सोयं नालीक जयति तवर वचःसेपदां संपरायः ]|८ २॥ 
पयाय इति 1 हे नाखीकयेहे ! सर्यरायाः पर्यायो मेदः) 

पममृतस्नोतसां पीयुपमवाहाणां तिद्ातः तिमा; तथा ता- दशानां लोकोत्तराणां गो्ीरस्य गोदुग्वस्प भूम्नां महिम्ना साक्षर साक्षी, साक्षाद्रएटरि संज्ञायामिति निपातनारमाघुः । पुनः सुरतरुषुपनोमाल्िकाणां करपद्ुमपुप्पमधूनां तरिकारः, यु- 
णडूमज्गकनामिकषुणां भणाङी पहार) इति रोके सिद्धा \ किं . बहना नारिकेरुफरुस्य तदृदकानामतुखा निरुपमा पारिणत्तिःप- 

ध ष दे स 1 सिताया रूपान्तरं, पीयुवप्रवाहाणां अरतिच्छा- 
7, गस्यपयाभादास्म्यस्य प्रत्य + सखे ६ि रः, पुष्डेशवुश्रणालिका, न निषि व वाक्संपच्ठिसंग्रदायः सर्बोत्फथैण राजते शति दय्  ना्चलमघुरपद्पयेस्लाररूपतां प्रकटयति 1 + 



१४८ उपाख्याऽधतर्णे रषमासद्टसे 

रणामः, सो ऽयं असिद्धः तव वचःसेपवां वचनश्रीणां सम 

दापो जयति सरवोत्केण वरते इत्यथः ।उटेखारङ्कारः । सन्ध 

रावृत्र् ॥ ८२ ॥ 

सुता सुधाऽव्येः सहजा दिमांशो- 

सीतः भरिया स्वं मधुराऽधिपस्य ! 
तथाविधायास्तव के नु वीची- 
माचान्तमोचां न वदन्ति वाचाम् ॥ ८३॥ 

भुतेति। हे मातः जननि ! खं चुधाऽन्धेः क्षीरसागरस्य एता 

कन्या, तथा सुपरोषनद्रस्य सहजा भगिनी, पुनः मधुराया- 

स्तततह्फनगयी अपिपप्य दिष्णोः अथ च पुरस्य छन्द्रस्य 
, स्वामिनः भिषा पभा, तथािधाया्तारूभूतायासतवे बाचां 
वीवी परम्पराम् \ आचान्ता लिजिता मोचा कदी यया ता- 
दृशं के जु काः नायः के पुरपास्त्पदादीनि समर्मित्यमित्पेकशेषः 
न वदान्त न चुबन्तीस्यर्थः। उपजातिवरत्तप् ) परिकरारङ्कारः॥८३॥ 

द्रक्षाङिरादौ किर रूपयुक्ता 
मध्य ऽधिकेषुप्रसवा सितता च 1 ॥ 

<३ दे. मानः { खं द्युधाश्ठमुद्धस्य वुददित्म, न्द््स्प स्वसः, मथु 

रपएथिपस्य ( मघुरख्यपुरेकास्य धिप्णोः मघुररसनायकस्य च )" 
भिवा, श्व मधरुरनिखिलपरिवायायास्तव वाकूपरम्परां कवली. 
रतक्द्ली के वा न चदन्तीति वचसां माघषुयौऽक्त्यं सूचयन्नाह । 

च्४े स्मे | स्वादुनरे ते बाग्रसे जागरूके सति मादौ रू- 
ययुक्तपि ( मधुररूपापि ) दर्लालिः तथैवाऽ्दौ संदव्देन समीप 

` भागे माद्चवयवतया युक्ता खद्राक्षाछिः (तदन्नीर्सा) भाति, दव म- 



सौभ्दथैस्तघकः < 1 २९९. 

` दह्स्या सुधराप्यग्रजनाभियुक्ता 
स्वदौ समे जाग्रति वाप्रसेते॥ ८४॥ 

्रा्नारिरिति । आदौ चदाग्रसभवृत्तेः पूर्व द्राक्नानिद्र्ना- 
पद्धिः रूपयुक्ता भाधुयीतमकेन सेन रूपेणोपयुक्ता ऽऽपीव घा- 
दुरभूदित्य्थः \ तन अवृत तु तादे गऽभूतर । आदी ख्ययुक्ता 
आदौ आरम्बेनखवर्यनेपयुक्ता सद्राक्षाऽऽिरित्यथेः। नीरसत््ेन 
रुद्रक्षालिबद्नास्वद्नीया ऽभूदिति भावः 1 अथ प्ये इष्तु- 

भभवा सिता कषफ़रा अधिका स्वादुरभूत । ततो पध्ये त्या घा- 
रते विः विदुन्भेणिति वाशी सिद मध्ये अधिोराऽभून् ॥ 
मध्ये ऽधिगतः कः ककारो यस्यां सा सिकता ऽभुदिव्यर्थः। नी- 
रसस््ेन पाटुकावदनास्रादनीया ऽभूदितति भावः । अय अग्रे 
उपरि भवने स्वगे स्थिता जना देगाः अभियुक्ताः छतोचमा 
यस्यां सा चधा हेति हषं आस्या आस्याय हिता आस्या, शरी- 
रा्गरवाय्यत् । मरुखभिषा ऽऽसीव । ततस्तव स्वादौ वाग्रसे जाग्रति 
सति पृणेद्शायमित्ययैः 1 तादशयव्ाऽ्य्रननाऽगिदुक्ता मुधा 
हास्या ऽऽसीव। अ प्रान्ते जति यो 'ना'शब्दस्नाऽऽभियुक्ता 
सुषा सुप्राना संपन्न ऽत एत्र दास्पोपदसनी अयाप्यभूत् सुष्टु- 

श्रष्टपववन्रीरसच्वाददिति भावः \ अयं वाग्रमस्याञवस्थाविगेपो 

ध्याऽ्वस्यायामधिका ( विद्ोषमद्ुर ) इदद्धवा सिरा ( राकया ) 
्पि तथैव सध्ये ऽधिका ( अधिगतक्रफारा सिकता) तद्धदरक्षा 
आति, तथः मग्रजनै. भेठजनर्दत्ररभियुकता (समाहता ) दा षति सदे 
आस्याय दिता वदुनप्रियापिं खुधा तथैव दाप्या परिदसनीया शत्र 
ऽन अत्तन नायद्देन युक्ता सनी ( सभ्राना ) सरणयचवद्धिस्सा भाति स्मेति व्नरसस्य मायु निखिलाऽतिशायद्याद् 1 

दर् 



१५० सम्याख्याऽतस्णे रर्मीस्दसे 

बयःकरतो वा प्रकटनछतो वा बोध्यः । इन्दरज्ाटत्तम् । सूप 

कारङ्कारः ॥ ८४ ॥ 
अथ दन्तान् सतौति- 

निःसारवंशजटरे न्यव्रिशन्त ईन्त 

दन्तद्युतिप्रतिभटास्तव मौकितिकोघा; । 
मातहिजव्रजव्रिरोधित्तया स्थिततानां 

मातङ्गमोटिकरना ऽप्युचितैव तेषाम् ॥ <५ ॥ 
निरिति । हे मातः! तव दन्तद्ुतीनां मतिभटाः घात; मौ 

क्िकानां मुक्तानां युक्तिश्रोभ्यानां चौयाः निःसासरंशजगेर दी- 
नाऽन्वरयमध्ये ऽमाखेणूदेरे च न्यलिशन्त, द्विजानां दन्तार्ना 
बराह्मणानां च व्रजस्य विरोधितया स्थितानां तेषां मौक्तिकौ- 
घानां मातङ्कानां गजानां चण्डालानां च मौलिषु कलना स्थि- 
तनिसचिता युक्तैव । वसन्ततिलका शेषो ऽ्थान्तरन्यासश्च । अत्र 
पचे श्सदन्तपद्धिरिपवः किरु मौक्तिकौधा निःसारबशनररे 
न्यविशन्त के चित् 1 मातङ्गकेषु कतिचि च हितं कथं दहिमा- 
तद्वित्रज॑नितधितया द्ख्तिभ्य' इते पारे विरचिते सोएटवसा- 
क्षिण् सुधियः ॥ < ॥ 

[ 

५ हे मानः | नव दनक न्तिरिपधो मौक्तिक निःसार- 
वैशजठर् ( मसारवेणुमध्ये, तुच्छकूलमध्ये न्यवियन्त हन्त, 
जत्रिश्येन्निनया ( दन्तविसेपरेन, चा; 1 ५ (४ १ 

क्तिषमद्खागां मातद्धमौलिकल न सा सिति ) यं इ मााखकटना ( गजकुम्भस्वानः, चण्डालेषठ- 
चया । लातश्च / याग्यचात मोक्तिफविद्दत्वं द्न्तानां मतिपाद्यति। 



६.३ ५ ध 

, सोन्दर्यस्तवकः < । २५१ 

रमे रसक्ञाऽ्रुलारदाया 
रदाबी ते रमणीयरूपा । । 
मधुप्रतिक्षेषिमनोऽनुकूरे 
मन्दारमाखेव शुमा विमति ॥ ८६ ॥ . 

रमे इति । हे मधुपतिक्षेपिमनोञुकूठे मधुरिपुचित्ाऽसु- 
पसार्सिण से { रमणीयरूषा ते रदावाखः रसक्ताऽञ्सशारदाया 
जिदहाऽग्रयतिमरस्वयाः शभा मन्दारमाखेव् तिभाति \ उपनादि- 
इत्तप्र । उसमेनारद्भरः ॥ ८६ ॥ 

भकाशते सनघनागमे त्वयि 
भरगस्मज्ञोमोदयिनीरदावलिः । 

रमे मुकुन्देन किलाऽमुना ऽऽद्ता 
दयुतिथैदीया सहसोन्मिषन्मुदा \} <७ † 

` ~ भ्रकाषते इमि । हे रमे, हे सन् जघनस्य नितम्बस्य आगमः 
1 म, नन ् 

भराप्नियेस्यास्तस्संबुद्धौ सचि प्रमल्मः शोभाया उदयो यस्या 

८६ दे मधुरिपुचित्ताऽनुद्ले रमे} छन्दररूपा ते दशनपङ्धिः जि. 

हाऽग्रवर्सिन्याः ससस्वेल्याः शिया मन्द्रकुखममःलिफेव सोभने दति 

बून्ताचक्तेरतिविददच्वे योध्यति । 

८७, हे सन् जघनस्याऽऽगमो यस्यास्तादसि समे ! त्वयि श्रीदक्ष. 
आविमावा रदाऽऽ्वलि- दन्तपङ्कि. सज्छते । यदीया कान्तिरुदेन्वस- 
दवण सुना ( सुराब्द्रददितेन ) सुकुन्देन ( छन्देन ) सदसा ऽ५द- 

शा} पयं सज्ञघनयऽऽगमे सनद्धव्षतुखरूपायां स्वाय समधिक - 
भआक्लाकिनी नीर्दानं ( मेघ'नाम ) आविः शोभने, यदीग्ध नीरसा 

- द्युतिसच्समोदेनाऽनेन मुङ्कन्देन भगवन स्वीर्ना ( मगचतेो नीर 
त्वात ) ति छेषेण वदन् दन्तानां छन्द न्द रत्व मत्निषादे पत 1 



२५२ सव्यादया$नतरणे क्ष्मीखदसे 

अस्ति सा चासौ रदानाम् आवलिः पद्व: काशते उन्पपन्ती 
मुद् भिका यस्प तेनाऽयुना युकाररहितेन यङन्दन 
ऊुन्देनयर्थः 1 कताऽऽद्रेतयथः । अन्यत अयि स ! सन्नः ज- 

[= ५ ४.१ 

दाने सन्नद्धो यो धनागमो वपीकालः ततर तु भगरभः दोभो- 
द्यो ऽस्ति यस्याः सा नीरदावदिर्मेपद्धिः धकाद्ाते, यदाया 

दयुतिः इपामखा उन्मिपन्युदा विकमद्ानन्देनाऽयुना ऽनेन युङ्क- 
[*3 विके ४५ ५, 

न्देन दरिणा ऽऽह्ता स्पदेहे स्वकृतेयथः । वदास त्तम् । 

शछछेपालङ्कारः ॥ ८७ ॥ ध 
आपतीकृतानाममुकेन चिन्द्- 

न्मुदा मुकुन्देन सदाहतानाम् । 

शचिद्धिजानां ननु तावकानां 
मुक्ताऽऽछतिविंश्चसविनि युक्ता ॥ ८८ ॥ 

आष्ठैपत हे विन्वपतरिति ! चिन्दतां छद् यस्मिन् स तेन अ- 
केन् शुकाररदितिन गुङकन्देन इन्दङ्कदमछेन आप्तीकृतानां पि 
तीडृतानां, साजायाव । सद्धिनैकत्रैरादतानाप, अतितेजस्क- 
स्वात् 1 तावकानां छचीनां धवलानां द्विनानां दन्तानां युक्ता- 
तिः मौक्तिकवुल्याकारः युक्ता । एतदेव दछेेण समयाति 

<८ हे जगन्मातः  भिन्दन्मुदरा ( भाक्तविकाततेन ) गसुक्ेन ८ मु- 

काररदितेन ) खुशन्देन ( छन्देन ) जसीरृतानां मिध्ीरतानां स- 
क्ििकलबरेयादननां तच कानां सचिवानां द्विजानां दन्तानां मुक्ता 
तिः ( मुक्छाफला $$, ) युक्ता । पवं विन्द॒न्युद7 भराघदर्पणा. 

$शुफनाऽमुना सुङन्देन स्वीयपर्ष छना खन्बुखतैयदतानतं पविषाणां 
दानां ( घर्णान ) सुक्ताङतिः ( सुक्तपुरुप।5ऽकारः ) युकतेयेति 
्छेपेण वन् दन्तानां ङुन्दनश्चत्रमौक्तकफवुस्यतां बक्ति { 



: स्दौन्दुर्यस्तयकः ८ । २५१ 

विन्दन्युदा अयना युक्ुन्देन आप्तीकरताना स्व।यतसेन परिग्र- 
ष्ीतानां सद्धिः साघुभितदतानां शचीनां शुद्धानां द्रनान्ं 
विषाणां युक्तानां खनकरादीनाभिन तेजोपयी दिव्या आतिः 
युक्तैवेति भाषः ! उपजा तिदच्य् । शेपममालद्कासै ॥ ८८ ॥ 

इन्तारस्तमसां दिशन्तु कमले दन्ता मुदं तावका 

येषुदामजपासपक्षरसनाच्छायोपरक्तुषु । 
उचिःपक्रिमदैएडिमभ्रमवददुसिपत्सुके रीरुक- 
प्र्ावर्तनसेदनिःसदतया पाणिर्विशेषाऽरुणः ॥ ८९॥ 

हन्तार इति । भोः कमले ! उदामाया विकसिताया ज- 
पायाः (जान्िनीः इत्ति ख्यात्पुष्पस्य सपक्लामाः सरश्या रम- 
मायाश्छायया कान्या उपरक्त अंगवः किरणा येपां तेपु येषु 
दन्तेषु उचैराभिक्येन पक्रिमानि पकानि यानि दाडिमानि दा- 
डिषफदानि तेवां अ्रमवशात् उसि त्छूनां द्धानन्हनां केटी- 
शुकानां क्रीडाकीरायां भस्णावसैनस्य निराक्ररणस्य खेदेन यो 
निःसदः अमहयानः श्रान्त इत्ति यावत् । तस्य भावस्तचा तया 

पाणिप विजशेपाऽरणः अतिरक्तो जाततः ते तमसां तिमिराणाप् 
अङ्नानानां च हन्तारस्तावका दन्ता मुदं दिशन्तु ददतु । अ्रनद्भ- 
णाऽतिधायोक्तिघान्बलङ्काराः । शरादूवक्री तं ठत्तम् ॥८९॥ 

दश दे कमले { तमस्ताम { अन्धरकाराणास्, अक्तानान च ) ना- 
शाकार्त्वदरीय) दन्ता नो शुदे ददत्तु, चिकलिनज्पाकुख्ुममरशानजि- 

ह्कान्निरक्तकिरणेपु येषु ( दन्तेषु ) उश्चतपरिपकदाडिमफलभ्ना- 

मत्या ( तदाकवेणाय ) उत्पतितुमिच्छुनं कडाकारणमपस)र. 
णाईऽयासपरिश्रान्ततया ते करो ऽधिष्ठा ऽरणं। मव्तीश्याष् 1 



२५२ खग्यास्या$वतरणे कक्ष्मी सदे 

अस्ति सा चसौ रदानाम् आवलिः पद्ध: मकादाते उन्मषन्ती 
सुद् वरिकानो यस्य तेनाऽदुना युकाररहितिन युङन्देन 
ऊुन्देनेयर्भः । कृताऽ्द्रेतय्ः । अन्यव आय रम ! सः ज- 

खदाने सन्नद्धो यो घनागमो बपौकालः तत्र तु ममम शोभो- 

दयो ऽस्ति यस्याः सा नीरदावल्मिपद्धिः भकाङते, यदीया 
द्युतिः दामला उन्मिषन्धुदा विकमद्नन्देनाऽयुना ऽनेन युङ्- 
मदेन हरिणा ऽऽहता स्देे स्वकृतेलथैः । वंशस्थं उत्तम 1 
शछेपारद्कारः ॥ ८७ ॥ ४ 

आप्तीछतानाममुकेन विन्द् 

ज्मुदा मुकुन्देन सदाटतानाम् । 
शचिदिजानां ननु तावकानां 
मुक्ताऽशछतिरविंश्वसविभरि युक्ता ।} ८८ ॥ 

आप्तौ हे विन्वसतरिलि ! विन्दता यद् यस्मिन् स तेन अ- 

छुकेन युकाररदितन युषन्देन इन्दङदपलेन आप्तीकृतानां भि 
वीकृतानां, साजायाव । सद्धिरनकषत्रराहताना, अतिततेजरक्- 
स्वाद् \ तावकानां चीनां धवखानं द्विजानां दन्तान युक्ता- 

सृतिः मो क्तिकतुल्याकारः शुक्ता । एतदेव श्ेेण समर्थयत्ति 

<< ह जगन्मातः । पिन्यन्यदम ( अस्षविकाकेन ) गभुकेन ( सु- 
कारसदितेन >) सुकुन्देन कुन्देन ) आत्तीटतानां मिन्नीठृतानां स- 
द्विगिक्षपेणहनानां तावकनां ध्युचिवणौनां द्विजानां दन्तानां भुक्ता- 
शतिः ( सुन्ाफटटा ऽकरः ) युक्ता । पवं चिन्दन्मुरा प्राप्तदर्गणा- 
ऽघुषनाऽमुना सुषन्दन स्यीयपद्् नानां स^पुखत्रैरादनानो पचिन्राणां 
द्विजाना ( व्रद्यष्पनां ) छुरति; ( सुक्तपुसपए४आरः ) युक्ति 
सेयेण ध्रुवन् दन्तानां कुम्दनक्षघ्रमोक्तिफानुस्यतां षत १ 



. स्ौन्दु्यस्तवकः < । २५३ 

तरिन्दन्पुदा अयना मुकुन्देन -आप्नीकृतानां स्व।यसेन परिष- 

हचानां सद्धः साधु तदतानां शुचीनां शुद्धानां द्रिजानां 

मिपराणां युक्तानां सनक्ादीनाभिन तजोपयी दिव्या आक्रति 

युक्तेति भावः । उपन।तिषटचम् । शछपपमालङ्कारौ ॥ ८८ ॥ 

हन्तारस्तमसां दिशन्तु कमले दन्ता मुद् तावका 

येषुदामजपासपक्षरसनाच्छायोपरक्तादुपु । 

उचैःपक्रिमदाडिमभ्रमवरशादुस्पित्सुकरेरीडुक- 

प्रयावर्पनखेदनिःसहतया पाणिविशेषाऽरुणः ॥ ८९} 

हन्तार इति 1 भोः कमले { उदामाया विक्तिताया ज- 

पायाः 'नान्िनी' इति खयातपुष्यस्य सपन्षायाः सदया रम- 
नायार्छायया कान्या उपरक्ता अरात्रः किरणा येषां तेपु येषु 
दन्तेषु उचैराधिक्येन पक्रिमानि पक्रानि यानि दाडिमानि दा- 
दिपफलानि तेषां रमवजशात् उदिाक्सूनां उड़निच्छरनां केली- 
कानां क्रीडाङीराणां मर्णावरतैनस्य निराकरणस्य सेदेन यो 
निःसदः अपमानः श्रान्त इति यात्त् 1 तस्य भावस्तत्ता तया 

पाणिप विरेषाऽरुणः अतिरक्त जातः ते तमसां तिमिराणाप् 
अङ्गानां च हन्तारस्तावका दन्ता मुदं दिशन्तु ददतु] अत्रनद्रु- 

णाऽतिक्याक्तश्रान्यलङ्काराः। शादूलविक्ी डते हत्तम् ॥८९॥ 

ट ८०. द फमले ! चमसम् ॥ अन्धकाराणाम्, अक्षानानां च ) नाः 
दीया श्रन्ता ने र विकरि त 

फास्त्वदीयः दन्ता नो सुदं ददतु, विकमिजपाकुःखु ममाद 
ह्वाकान्निरक्तकरणेषु येषु ( दन्ते न 
क ( स क दन्तु ) उन्नतपारेपकछदाडिमकफटश्रा- 

द उत्पतितुभिच्छुनां ऋीडाकं न 
त = १६ „५ न्ध ए काडाकाराणणा ५» 1सऽवासपरिश्रान्त्तया ते करो ऽधिष्ा$ख्णो मवकवीलाद् \ ५ 



९५४ सग्यास्य।ऽवतरणो लक्मीषदख्े 

अथ रसन्नां वभयति- 

कन्ये सिन्धोः का ऽपि श्दी सुह्या 
ददयाद्ियां खद्रसक्ता मनोक्ञा + 

यत्र व्धक्तो रक्तिमा वक्ति मात- 
वीचां देव्या निच त्ताऽभिघातम् ॥ ९० ॥ 

कन्ये इति । इ सिन्धोः कन्ये, भो मातः { यत्र यां 

व्यक्तः स्फुटो रक्तिमा हियं फठै, बाग्धेवताया सरस्वत्याः 
निस्य प्रत्य चत्तस्य नतैनस्य दत्तेन वा अभिघाते महार वक्ति 

कथयति सा भ्रसिद्धा का ऽपि निरुपमा मद्री दरा मनोङ्गा । 
मनोज्ञं मन्यु मञ्जुकमिलयमरः । तवर रसना जिह्या ष्डु हृदः 
यस्य भिर्या सुहु, दूदपस्य दृेखयदणलास्ेप्विति हृद दिशः । 
विषामा्मज्ञानरूपां दयाव 1 अर देबीरसनारक्तिश्चि बाण्दे- 
यतानृ त्ाऽवुमानादनुमानलङ्ारः । शालिनीटत्तम् ॥ ९० ॥ 

प्रहा जिहां तव तु शरणीकुमेहे र्महेतु 

रागारागास्युपचितत्रतो रक्षितुं या रमे नः । 

„ ९० द समुद्रकन्ये ! अनिनचनीयस्वरूपा श्यवुला सुन्दरी त जिह 
ग्वा बृद्रातु, यत्र स्फुटा ऽख्णिमशुणो बाग्दरेवतायाः स चदिकनु- स्यजानमिघातं बोधयदीति जिह्वाया वाग्देवीनत्यरद्प्वर्भा गग्देवीचत्यरद्त्व्माधका- 
स्ण्यं य प्रनिषाद्यन्नाह् 0 
„ ५१ हरमे या ( जिह) परेम्णा ऽर्जिना$याधानसमान् रक्षितुं चदुराध्चलपनेः कोपाचोपन।१नुकूखाः कोमना चाचा भूय उक्ता 
श्म भुत्रनारूण्ये दधाति सख्त ता त रसनां गघ्राः सन्त! षयं 
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चारं बारं वृषगिरिपतेः कोषरोपाऽनुरूपोः 
सूक्तीरक्ता नियतमंयते शोणिमानं श्रमेण | ९१ ॥ 

भहा इति। भो रमे ! या रागाव् कामादिदोपीत् अगांस्य- 
पराषान. उपचितवतः सेपादयतो नो ऽस्मान् रक्षतु वारं वा 
पनः पुनः कोपलोपे क्रोधशान्तौ अचुरूपा योग्याः पक्तीः उत्ता 
नियतं निश्चिनं शोणिमानं लौदतयम् अयते भामनौतति, अय 
गतापिर्यस्माछद् । तां भर्मणे देतु तवर निहा हा नखाः 

सन्तः शर्णीदमिदे आश्रयाम! । मन्दुक्रान्तारत्म् । उलेन्ना- 
खद्ारः ॥ ९१ ॥ 

कंसदिषो महिषि काननचन्धरिकेति 

दोपाप्ययाय रसनामवनात्मिकां ते । 
भाता ऽपि पयजवधुतैनजोकसरते 
सङ्गादिविऽपिकवनस्थितिमेति भूयः ॥ ९२ ॥ 

कंसेति । दे कंसद्विष हमोदिपि पडानिते ! पद्मजस्य त्र 
% 

एरणीकुमैदे शति जिहायामारण्यधातौ स्वाऽपसाधस्तमापफभूमोधा- 
शु्यारणश्रमस्य कारणत्वमुर््क्षमाण जाह 1 

९२ दे कंसरिपुप्रधाननायिकरे { पद्मजवधरुः ( शास्दरा) काय न्न्द्रिक। (कष्य दरद्मणो सुखे ज्योन्छा रूपा, अते पच भरण्य परखना उोर्छरूप्य ) इति दोपपरिम्या्ैनाय सवनात्मिकां ( चनभिन्नस्वस 
पाम, रद्तकरूपां च ) ने रसना प्रा्तापि तत्रापि वनजञोकसः ( पद्म 
निलयायाः, भरण्यसङ्धानवासायाश्च ) ते सङ्गादिव पुनस्पि अधि. षय नस्थि्तिमः ( विशेषा _कविताखितिम, अभधिद्ञामरण्यस्ितिभ ) पतेति च्छयेण कययन् जिह्वायाः सरस्वतीनिवासायाः समधिकक- चितापडुत्वं वोघयत्ति । ( 
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अथ रसां ब्णयति-- 

कन्ये सिन्धोः का इपि मृदी सुहयां 
दादियां वद्रसन्ञा मनोज्ञा 1 
यन्न व्यक्तो रक्तिमा वक्ति मात- 
वीचां देव्या निखद्धत्ताऽभिघाततम् ।। ९० ॥ 

कन्ये इति । दे सिन्धोः कन्ये, भो मातः { यत य्या 

व्यक्तः स्फुटो रक्तिमा लौदियं करै वाग्देवताया सरस्वत्याः 
निस्य परत्य कचस्य नर्ैनस्य दत्तेन वा अभिपातं महार वक्ति 
कथयति सा प्रसिद्धा का ऽपि निरूपमा मृद्री मृदूला मनोज्ञा । 
मनोज्ञं मन्छु पञ्युखमिलयपरः । तव रसना जिहा सुष्टु हृद" 
यम्य मियां सुदा, हृदस्य हेखयदणलासेष्विति हददिशः । 
विधामासमन्ञानरूपं दयाव 1 अचर देवीरसनारक्तिन्नि.वाग्दे- 
धत्तातृताऽ्नुमानादनुमानालङ्कारः । श्राचिनीत्तम् ॥ ९० ॥ 

भ्रह्मा जिहां तव तु शरणीकुमेहे रमैहेतुं 
रागादागास्युपचित्ततो रक्षितुं या रमे नः । 

„ ९० द स्वगुद्धकन्ये ! मनि चनोयस्वरूपा शदुखा सुन्दरोते जिहा 
विषां ददातु, यत्र स्फुटो सख्णिमगुगो घाग्देवतायाः भनायद्रकच- 
स्यशानमामधातं याधयनीत्ति जिहाया वाम्देवीदुत्यरद्धवष्वमिका- 
ख्पं च॑ प्रनिपाद्यश्नाह ) 

„ भद्दे पा (जहा) तेम्णा ४सिनाऽगराधायरमादू् रक्षतु यद्धदाऽ्चलपनेः षोपाचलोपनाप्नुकूटः शोमना चाच। भूय उक्ता 
भमप् भुधरमारूण्यं दधाति खुखदेतु तं त रसनां न्रा: सन्ता षयं 
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स्ताचफीभवन्तौ प्रयतौ भरूयातैौ तुम्बुरुनारदौ यस्यास्तस्यास्तष 
रसनाऽयलस्य निदाऽग्रसम्बन्धिन्याः शारदायाः सरस्वर्याः 
रूपं बन्दे नमापोस्यधेः । वसन्ततिलकाचप् ॥ ९३ ॥ 

अथो वणयति-- 

मुकुन्दकान्ते मुखपयकान्ते- 
स्तवाऽधरो ऽयं तरुणाऽऽतपे वा | 

आनन्दकस्याऽवत्तर मुररे- 
राविर्भवन् प्रागरुणोदयो वा ॥ ९४ ॥ 

मुङ्घन्देति । हे कन्दस्य कान्ते प्रिये ! तवाऽयपधसेधः युख- 

पदमफन्तेः तरणश्रास.वातपश्च पराश दा, बुगरेरानन्द एष 
करपावसरः परातःसमपः, मतयुपो उदर्ुंखं कर्यघुपः प्रसयुपमी 
इत्यपरः ! तत परागाविभवन् मकटीभवन्ररणोदयो वा) यदर्ना- 
नन्तरं हरेरानन्दो भवति तारगिति भावः । उपजातिष्टत्प्र । 
सन्देदालङ्कारः ९४ १ 

विम्बेष्ठयोः एथगवस्थितयोः कदा चित् 
सन्धौ छते जननि साधुप्द निविष्टः ! 

९ दे सुश्ृन्दप्रिये { अशं वचाऽधसेष्ठो मुखकमलकान्तेर्वषीगा- 
इपतपः किः ९ यद्या सुर्सित्त सानन्द्भमातलमये प्रयममाविभैचन्नद- 
पोदृयो चा ? इत्ति विकव्पेनाऽधरे रक्तिमाऽतिरय योधयन्नाह । 

९५ दे जननि { विरुद्धतया सित्योः चिम्वफटताघकौषएयोः श्चु- 
आपदाऽ्वरितेमदायुरषेः सन्धो ( सामप्रयोगे ) छने सत्ति अयं 
तवौष्ठो विश्वफखाय स्वीयं भरधानमरुणिमचणै ददानो प्रिम्परफलस्य 
तुच्छ वथा विनष्यति { प पदाचसागेन नयावम्वाष्रुश्ाच्धया 

~ ७ 
स्ाधुषदे निचिष्धि. ( वैयाकरणे. ) “आस्वेष्ठयो; समासे चे'ति खल्ल 

३३ 
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ह्यणः वधूः सरस्वती चन्द्र इव चन्द्रिका श्वेतसेन चन्दरमतिमा 

उड कम्य चह्मण आनने स्थितेति काननचन्द्िका जात्ता ऽस्मि 

सा कविपरासिद्धधय। अरण्यरोदन्राज्नष्फछत्वरूपो दोषः माप्तः 
तस्याप्पयाय नाशाय अवर्नातिकां वनाऽभावरूपाप) अभरन 

जगद्रक्षणं तत आसनि यस्याश्च तां तम रमनां रस्नां षाप्ताःत- 

तश्च अवनचन्द्िकेति म॑पद्चम।नतावच पुनरूक्रदोर्पानरासः। तत्रापि 

भूयः पुनः; वनजे कमते ओकः वासस्थान यस्वास्तस्याः वन 

ज।तप़ ओकः यस्याथ तस्याः । पिष्ण्यमोको निवसनमियपरः। 
ते तेन समागमाव् मेलनाच. आधिकवनस्थित्तिजीता युक्तं चिधिवि- 

यषायाः दैवभ्त्यङ्पवायाः बह्मपराङ्युखयाश्चेति कवने क- 

चितायापर इर्याधकनरने तत्र स्थितिरेतीति विरोधपरिहारः(धव- 

सन्ततिरक्त्तम । दछषमिरोधाभासतिपाद नालङ्कार; ॥ ९२॥ 

अभ्यचैतामनघवाङ्मयपारदाया 
रूपं ख्चा तुरितशारदनीरदायाः । 

वन्दीमव्रस्रथिततुम्बुरुनारदाया 
चन्दे तवाऽम्ब रसनाऽचलशारदायाः ॥ ९३ ॥ “ 

अभीत 1 हे अम्ब { अभ्यचतां पूनकानाप् अनघत्रा- 
रयस्य नि्दपगब्दजातस्य पारदायाः पर्यवसतानद्ायिन्याः 

रुचा कान्त्या वुरतः शरदि भवः शारदः, सरन्ध्रेखादयद्रन- 
्तनेभ्य इत्यण् । नीरदो मधो यया तस्याः वन्दभवन्तौ 

९३ द मस्य 1 सम्पूजकानामनिन्यवापदरप्यपारपापिण्याः का- 
न्प (थवलया) ऽनुकनशरत्वाटजमेधायाः, वैताकिकीभयचधसिदत- 

„ म्बुस्नार्दायाप्ते जिह।ऽप्रवर्विन्याः सस्स्यस्या रूपमामिवादये इत्याह । 
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स्तावकीभवरतौ मथती भर्यातौ वुम्बुरुनास्दौ यस्यास्तस्यासत 
रसनाऽजरस्य निहाऽग्रसम्बन्धिन्याः शारदायाः सरस्वस्पाः 

सूपं वन्दे नपामीस्यभः \ बसन्ततिककादत्तप् ॥ ९३ ॥ 
अथो बणयति-- 

मुकुन्दकान्ते मुखपवकान्ते- 
स्तवाऽधरो ऽयं तरुणाऽऽतपो वा । । 
आनन्द्कल्याऽवसरे मुरार- 
राविर्मवन् प्रागर्णोदयो वा ॥ ९४ ॥ 

सुढ़न्देति 1 हे घकुन्दस्प कान्ते भिये { चवाऽयमधरो्ः यख 
पद्मकान्तेः तरगश्चास'वातपञ्च प्रकाश्चः बा, युरारेरानन्द एव 
करयावस्ररः प्रात्तःसपयः, परत्युपो ऽदर्मुखं करयष्ुपः प्रस्युपमी 
इत्यमरः । तत प्रागाविभैवन् प्रकरी भवन्नरुणोदयो वा । यदर्॑ना- 
नन्तरं हरेरनन्दो भवति तादगिति भाषः । उपजातिदटत्तष् | 
सन्देदालङ्कारः 1 ९४ 1 

विम्बोष्ठयोः परथगवस्थितयोः कदा चित् 
सन्धो छते जननि साधुप्दे निविष्टः । 

९४ दे सुह्न्दप्रिये ! अये तवाऽ्धसोश्ठो सुखकमरुकान्तेर्मवीन- 
इभतपः १ यद्धा युर्खजित अनन्दप्रभातसमये भरयममाविर्भवन्नय- 
पोद्रयो वा १ इति विकस्पेनाऽघरे रक्तिमाऽतिपर्य चोधयन्नाद् 1 

९५ हे जनानि { चिरुद्धतया चितयो; विस्वफलताचकौषठयाः शु- 
मपद्ाऽचच्थितेमेद्ापुच्यैः सन्धी ( स्वामप्रयोगे ) रतै सति ययं 
तवी चिम्बफखाय सयं प्रधानमदणिमवर्छ ददानो पिम्बफटस्य 
तुच्छ चत्ती . धिनादयति। प्वं पदविमातेन चितयेर्चिम्वोश्ररव्दथोः 
खाधुपदे निविष्टः ( पेयाकस्यैः ) जोव्वाष्ठयो; समासे कति याल 

३३ ~ 
[व 

1 
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आषएठस्तवैप वितर न्निजम॒ख्यवण 

विम्बाय म्पि च तस्य जघन्यवणेम् ॥} ९५ ॥ 

विष्यति 1 भो जननि ! पृथच्िथो वरिशद्धलेन स्थितया- 
विम्बननदेएयोः साधुपदे सम्पव्पवनाये निनिटैः सेभावित- 

जनेरिसथेः । सन्म सामनि कृते सति तवैष ओषः निजं सु 
ख्यम् उत्तप् वण रक्तिमानं विम्वाय ददद् तप्य जघन्यं हीनं 
वगपर शपद्रक्ततां छम्पति विनादयति उभयोः सारूप्यं संप- 
स्मिति भावः । एतच्छरोपण सम्थयाति-विम्बशन्दे ओषएठशब्दे 
एथग्मिन्नत्या स्थितयोः साधूनि पदानि यस्मिन तस्मिन् न्पा- 
करणे निभिषर्जमैः सन्धौ मेलने एते ओषएठशब्द्ः निज शख्यं 
वपम ओकारं ददद् विम्बस्य जघन्य चरमं व्ैम् अकारं 
सर्पाति 1वम्वो इति । भ्रोखेषठयोः समासे वेति शास्रेण पररूषा- 

ऽऽपादनात् एकः पूबपरयोरित्यधिकारात्पररूपयुभयोः स्थाने 
जातम, एवै च परम्परदातरुमूतस्योषएटस्य रूपं रक्तिमा उभयत्र 
सपनन इयपि युक्तिसामञ्जस्यप्र । एतत्कवरिना पररूपसद्।वपक्ष- 

मनत्दम्ब्पोच्यते । बिम्बौ इति पक्षे ऽपि स्वं घुख्यं वर्णं इदं 
छता ददानीति विच्छित्तिविशेषः । यदन्य्मे देयं तस्सम्यम् 

छवा द्तन्यमिति सेमावितानां शरी 1 वसन्ततिलकाषटत्तम् । 
छेषारङारः ॥ ९५ ॥ 

वैकुण्ठकान्ते वचनाऽधरै दौ 
वक्रे तव्राऽऽस्ताममृताऽवतारौ । 

¶नुस्बारणा पररूपरूप सन्धाय सृत आच्चशद्द् नजमध्दमव्रणमा 
कार ।चर्वगच्ोयाऽकाराय ददत् तत्य विस्वश्चब्दस्य चरममकारं छ 
स्पनान च्छषंण घछुचन् अछ निम्बफला¶धकमासण्यं भ्रकट्यान। 

९६ हे विष्णुात्रय ! तव सुखि द्धो बचनाऽ्धरोष्ठौ पौवूषाञ्वतारा- 
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नक £ [काक्र ~ 

आद तु वरणः सुकरात भभू 

दन्त्ये पुनः किंशुकलाटनीयः ॥ ९६ ॥ 
भैङुण्ठेति 1 भो वैकुण्ठस्य हेरे; कान्त { वैङण्ठो मिषएटरध्रवा 

इत्यपरः ! तव वक्रः मुखे चमे चाऽध्रथेति द्वौ अगृतस्यःऽव- 
तारो आल्तां बभूवः, तयोमैध्ये अत्र दागमूते वर्णो ऽक्षरस- 
महः छकपक्षिणा काछितो ऽभिलपितः, हर पुनग्न्ये ऽपरे वीः 
रक्तकान्तिष्तु कि्ुकेन पडाशपुष्येय लाठनीवः ष्य ऽभू- 
व 1 इन्दरवजार्म् । उसेप्ताछेपवलङ्कासौ ॥ ९६ ॥ 

रागाऽवनेरपि तवा$धरजीवकस्यं 

राजीववासिनि निराृतपद्छवस्य ! 

सच्छैर्दिजैः परिचयादमृतस्य रीति- 
मारोहतः समुचितो ऽरुणविम्बमेदः | ९७ ॥ 

रागेति \ मो राजीवासिनि ! रागस्य रक्ततामाः चिष- 

यभू, तयोय मादे वणः ( मक्नरसद्कः ) शयुकल्दाठतीयः ( फी- 

राद्रणीयः ) अन्त्ये ऽर च चण. रक्तिमा किल्युकलाननीयः ( पत्मा- ` 

शाकफसुमलालनीयः) अभूदिति मघरस्य पदकुुमाऽरणम्प घोधयनि। 

९७ ह कमखयासिनि ! रागाऽवनेराप ( राक्रमम्थानस्व, ववया 
$नुरागाधयस्य चापि ) निराछनपछछत्रस्य ( कनिजिर्नाफसलयस्य, 
पतरस्छनविटस्य च ) यच्छेः ( प्िचदच्णः, पविश्रश्च ) द्विसः 

(दे, मादो) म््धात अदस्य (यु, म्न्य च ) 
सयति ( खस्ता, परत च ) आरोदनप्तवाऽ््रजी वरस्य ( यन्युजच- 

ूखुमतुक्यस्या$ध्रोषठ प्य, नौचजन्तोश्च )  भदणविम्बभेद्ः (मारतः 

व्पविफलण्द् मिषत्वं,खुधेमण्डलमेदश्च ) युक्त प्ति रमेणाऽ्ध- 
रस्य वन्धुजीवकुखुमयिम्बफलभ्यामप्ययिकमारप्यमिदयाद् 1 
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पपीतेधाऽकोभ्रमेरीपि निरत; निषिद्धः पष्ठवः किलयो 
विरश्च येन। पिहगः पवको विट इत्यमरः । तत्र अधरजीवकस्य 

ओष्ट मीचभा्णिनश्च अच्छः शैः पवि द्विदनोविमेष 

परिचयाद् सम।गमाद् अमृतस्य खुध्याया मोक्षस्य च । अशतं यज्ञ" 

शे स्यालपीयुये सकि धरते, अयाचिते च मो चेति मेदिनी । 

रीति साद्दपं पद्धविं चाऽऽरोहदनः अरुणस्य रक्तस्य बिम्बस्य 

फलस्य पस ऽरूणविम्यस्य सूर्यविम्धस्य च भद्; समुचितो युक्त 

एवेति । अत्र प्रमाणं पुश छिचिवर्तपं। वसन्ततिलकटत्प्र 1 ष्टे- 
पसमालङ्करौ ॥ ९७ ॥ 

तव रदवसने गुणोत्तर ऽस्मि- 
न्नधरपदस्य व्रिरोधिलक्षणेव 
अमृतचछरदपि माधवो मुनीना- 

(१ = निष्ठ ए 

ममृतमुपेतुमुं लिप्ठते यत् ॥ ९८ ॥। 

सवेति । गुभैस्तन्दमिमौधुयौ दिभिशोत्तरे श्रे तव॒रदव- 
सने ओष्ट ऽधसे नीच इतति पद तस्य विते धिलक्षभेतर । ु तः ? 
य्यप्मान्युनीनामपृतृन्मोक्षरो माथवो दरिरण्धुतं एधां घुक्ति 

< 

९८ गुणै; ( रक्तिमणयुगोदिभिः, तन्तुभिश्च ) उत्तरे ( श्रे, 
उत्तरीधस्वस्े च ) तवास्मिन् रदवसे ( दन्तच्छदे, दन्वरूपे प्ट 
ष्व ) अधरपद्स्य चिरोधिलक्गेव, गुणोश्चोदेशेन नी चपदभ्रयोगे उश्च 
रोये ख्राऽम्रपदभ्रयेे च मुख्याथेवाध्यद् पिसेधिलक्षेच, यनो 
सुतोनामस्नस्य ( मोक्षस्य पायूषस्य च ) भतिपादको माधवो ऽतं 
( सक्त खुरा, च ) प्रापतुमेनमधरं निपेवने दति गश्छेपेण पराप्त 

` श्रदेन माधचेनाऽखतलायाय नितरां सेचदतया शर्ते न्तवासरि 
सथर शब्दमङृसिरधिरापरलक्षणयेवेने वदन् भवि 
मधुरत्वं प्रतिपाद्यनि 1 
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च उपेतुं प्राप्तुष अयुमधरं नियिवते भजते तत इति पूर्वे 
संवन्धः । विरोधिलज्षणा नाम एकयाथीऽसुभवे ततरतियोग्य- 
भग्रहणभिव्यदरैतसिद्यादौ बेदन्तक्षाद्चे भसिद्धप । अत्र भगव- 
स्सेव्यस्याऽधरत्वमसंमकरीति तद्वियेधिन्युकत्तपल्वरूपये मरत्तिरि- 
ति । अत्त महतामपि ऋछाध्यस्यैषएटस्य नाऽधरपदृयुवितामति 
भावः । जौपच्छन्दसिकं एतम् । श्पकान्यालिद्राल्धारौ ॥९८॥ 

हस््हिणि इसटराखित्तया राम्पया ते ` 
(4 ९ 

तनुमननुत वेधास्तप्तकातैरराऽऽभाम् ! 

अधरमथ च तत्राप्यम्व लिम्पन् सुधोचै- 
रनयद्नणिमनं शेणिमानं किङेनम् ॥ ९९॥ 

रीति । दे दरिश्दिणि ! वेधा ब्रह्माते ततुं हरसा 
छिक्तमा शम्पया चिद्यूना तप्रकाततस्वगभां तप्तम्वणमद्ौ मरतयत 
चकार! अथ चदे ऽम्ब! तन्न तनौ अधरमपि दुगाय अमृतस्य 
चूणस्य चौपैिम्पन्-पन नास्ति अणिमा यच तं महान्ते शोणिमानै 
रक्तसरमनयव् प्रापयामास क्सि ! सिद्धविषया देवेसेक्ना ऽलङ्कारः ५ 
मालिनीटत्तप् | ९९ ॥ 

९९. हे दरिकुटुभ्विनि ! घ्रह्माः दरिद्ाश्छलि्ठया विद्युता प्रनत 
खनकमोस ते तनु निमे किम १ तददु तस्यां वर्ग अवरोघरं सु 
घौचैः ( पीयूयैः चुम ) लिस्पन् सन्. एनमधरं मदान्नं रक्ति- 
मानं प्रापयामास कि भिव्युत्क्षमाणो दर्द्रिकित्ायां तनौ षस 
मानस्याऽरस्य च्चूणंखेवे दसिद्राचूपयोगि रस्िमपरातिखचितवेति 
योधयन् ` तनेददरिद्रालित्तविच्युत्ताम्यःमधसरस्य चाइूनतुस्यत्वं सू 
ववयन्ाद्! 
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प्रायस्ते जगदम्ब चुम्बनवरिधौ विस्वाधराऽऽलम्बनं 
संक्रान्तं मधु नन्दनन्दनमुखे सद्गीतकाले पृनः। 

तस्मद्िणुमवाप तद्रतरसाऽऽस्वादी तदादित्सया ` 
धान् कूप्णपुरन्धि रन्धयति क्रं तदंशजातानरिः।१००॥ 

भाय इति । भो जगदम्ब { ते चुम्बनविधां . विम्बाऽधरा- 

5ऽम्बन विम्वाऽधरमम्बन्धि मधु अमृतं नन्दनन्दनस्य एं 

प्रापः सक्रान्तं मिभिते, तदेव पुनः सङ्गीतकाले तस्मान्नन्दनन्दन- 

सुलद्रेणुनप प्राप; ततश्च तद्रतरस्य वेणुगएताऽपृतस्याऽऽस्तषदी 

तस्य मधुन आदित्सया ग्रदणेच्छया दे कृप्णपुरन्धि { तद्रश्ना- 

न्सुरस्यन्वयजातान्वंशान्नेणूनचिङगो रन्धयति दिदरयुक्तान्क- 

तेति कि्मिसुसक्षाखद्भारः । शादूलविक्री दिते त्तम् ॥१००॥ 

विजने रुचिरविद्ुमपङ्क्तिरेषा 
वरिज्ञायतां मदधरादधरा किति । 

१०० दे जगन्मातः | कृष्णपल्ि | तव मुखचुम्बनाऽ$वसरे ऽथर- 
यम्डवान मु भगचन्मुखे प्राय उपसंक्रान्नम, तनश्च वेकीकादन- 
स्मये तद् मगवन्सुलषद्वणु प्राप, अन पवर तद्धनरसाऽऽस्वरादी प्रम 
चस्तरुय रसस्य जघश्षया भगवद्वणुवंदोत्पश्नान् चेश्ान् छिद्रयति 
क्रि मिनि दचपरम्परापसंक्तान्तरवदधरमश्समास्वव्दनाय श्चमरः 
साधारणवश्चषच्छदरूदवति किशमत्यु त्प भया $ क युल्प्रक्षमायो ऽधरे निर्तिश्चयं 

ध ९०९ हे समुद्रकन्ये ! पण्डितेरेा वविदुमपरसम्परा ममा$धर)छ(- 
नर(कमगुषा छायकतामरतत्त भद्यक्तरः ्रङश्िनाय् स्वे कण्ट चिद्र 
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प्रयक्षतः प्रकटनाय पयोधिकन्ये , 
कण्टे विभि किर विद्रुममालिकां तम् ॥ १०१॥ 
1 विद्रन्ननैरिति। हे पयोधिकन्ये ! एषा विद्रुमाणां पद्किः। भथ 

बिहूमः पुंसि प्रवाल इसमरः । विद्रजनेः किक निशवये ममाऽभ- 
रादधरोष्ठास्पेश्षया अधरा न्युनकान्तिरिति विज्ञायनाप इव्यव 
भत्पक्नतः साक्नात्मकटनाय बिद्रुममाचिकां कण्ठे चिभपि कएमि- 
स्युसेक्षारङ्खारः । वसन्ततिलकम् ) १०९ ॥ 

अथ कपालो कवयतति-- 

कपोलौ ते मातः कनकेमयताटङ्कसुषमा- 
ह्यराऽऽघाताऽऽरक्तौ जनजननि यत्रैव निहिताः । 
अपि प्रौटन्दरहिट्परित्रटवपुःपाटनखराः 
समाख्यामन्वथी दधति नरसिंहस्य नखराः ॥१०२॥ 

कपोलाधिति । दे जननां खोकानां जननि मातः ! मंदेन्द्र- 
द्विपां देद्यानां परिषदस्य नायकस्य हिरण्यकशिपोः । भयु; परि- 
गृद्धो ऽभिष इरपमर्ः । बपुःपाटने कषसैरव्िदारणे खरास्ती- 
कणाः} तिग्मे तीष्णं खरगिदपरः । नरसिहस्य दरेनेखर नखाः 

मस तेष्व मोल्युन्ेक्नमाणो विद्रुमाश्थिकस्कस्वमधरस्य ध्रकरयनि | 
१०२ द् जननि 1 यन्न कपाटयो (नदतां श्रषद्धाद्रप्यकशपूग्- 

चिद्रारणसीष्षणा नरदसर्नखरया ( नखाः ) जजुगना्थौ न खसः"( वी. 
कणाः न) भवन्ति तौ सौवणकणंमरणकिरणप्रवादाऽभ्याता$रुणौ 
त कपादटौ विराजते ईति खस अपि नरकेसरिनखरा यशर न खरा 

भवन्ति { खद्यं पतन्ति ) तयोः कपाख्योः दामा कामि विटन्न- 
सौपरेति वद्य कषोठयो सकमाऽति्तयं सुककमास्तरव्वं च चाधयश्राद्। 



२६४ सभ्याख्याऽ्चतरणे लको सदसे 

भ 

यत्र यक्तपोखयो; निदिताः स्थापिताः सन्तः संरासतीकष्णा न 

भवन्तीति न खराः इति अन्वर्थ यथार्थो समार्यामभिधां 

दभति तौ कनकमयताटद्षोः सुपपाणां परमकान्तीनां दारः ॥ 

मवाहो निक्षे इत्यपरः 1 आयातेन भवाहेनाऽऽस्त। ते तव 
कपो गौ भातो दीप्यते इति । अत्र नखरा नखान खय 

भि+ ६ करं ^ (1 

न तीक्ष्ना इस्ययैन नखर्शब्दस्याऽन्पायत्रकरपनात्रिस्त्यर 
दरः । शिखरिणी ॥ ९०२ ॥ 

कान्तौ भातः कपोलौ तव यदुपगतां कणैमाणिक्यकानत 
संप्राप्तं चुभ्बनेपु प्रियतमवदनादम्ब ताम्बृटरागम् । 
मत्वा दस्ताऽङ्गरखीमिस्त्वमरुणरुचिमिमं जनिरदिखिरुक्तं 
तं दृष्टा दणेहीमरनमितमुखी हास्यते प्रातराल्या ॥|१ ०३॥ 

कान्ताविति 1 हे अम्ब ! ययोः उपगनां भाप्नां कभयोर्मा- 
गिकपकान्ति चुम्बनेषु बक्रसंयोगेषु मियतमस्य दयदनास्सं- 
भप्त ताम्बृलस्य रागं राक्तमानं सक्तं मता ते रागप 

[कवः ~. ¢. [प भने [अना ~ 

अरुगरचिभिरारक्ताभिरस्ताऽद्टीमिमाजनेः द्ििरुक्तं द्िण- 
^ अका । अनव [. करज [न णित त्रिणणतै, पुनश्च दपेग द्रा दीभरेण कज्ाऽऽधिक्येन 
नमितं सुखं यस्याः सा त्वै भात्तःकाे आरपा सख्या हास्यसे 
तो कान्तो मनोक्ो तत्र कपोलो भातः । स्नग्धरा वृत्तम् । भ्रा- 
न्यनुशुणाऽलद्ारो ॥ १०३ ॥ 

_ १०३ दे अम्य ययोः कपोख्ये.खपसं क्रान्तां कणो ऽकमरणमाणिकय 
ष्युति चुम्बनाऽचसरेषु, संक्रान्तं अगवन्मुमन.म्बूखसमं श्चान्स्वा र 

क्र््तभरहुनीमिभूवः भोञ्छवित्रयुणिते सं रामं सुचुरे ऽव 
सकय न्ञ्यानघ्रमुखी त्वं प्रभते सख्या सधा लिना परिदास्यसे 
तधतेयपपदो पोभेन प्लष्द्! 



-सिम्दशवस्तबकः र! , शष 

` अथ कण्ठं वर्भयति-- - (0 

पाण्डिखरा हसतेव कैटभरिषुः पाणिस्यश्धेन ते 
पपरावासिनि पयैजीहसदतसो दयार दि जेवादकम् १ 
हिते ्रमरिव्यसुं प्रति परीहसाय वक्रात्मना 
जतिनैनमधः छतो हिमख्चा त्वत्कन्धरात्मा दरः! 9 ०४॥ 

पाण्डिप्नेति । पद्मानि ! कैटभस्य रिपु्रिः पाण्दि- 
स्ना युभ्रसेन हसता इव पाभिस्थेन दस्तमतेन श्षहेन भयोज्य- 
की दयाल सवद्ातरं जेबादकं चन्द्र प्यजीदसदिव परिदासर्या- 
चक्रे शव ¦ परिपूर्वाण्णिजन्ताद्धसे दने इयस्मास्खरिः सन्बघु- 
सीति सन्वद्धवि सन्यत इति इत्वे दीर्थोलघोरिति दवैः ! एवं 
स्वद्रक्रार्मना जातेन हिपररचा चन्द्रेणाऽयं भधुरमतिकायै इति 
हेतोस्थुम् ईशं हित्वा यच्छा तस्त्कन्धरातमा दरः शङ्खः प्रतिपरी 
दासाय परतिविनोदाय अधः कृतः अवेरितः, पक्षे ऽधोदेषे 
छत इति मरयनीकालङ्कारः । शादैलावकीडितं वृत्तम् ॥१०४॥ 
अन्तःस्थोष्मोदयराद गृरदीतमखिलास्ब कंसद्मनेन । 

पाञ्चशारजन्यमाभित्तः प्रतिगर्जति केन्धर। त्वदीयेयम्।५॥ 

अन्तस्येति । भो ऽखिङाम्ब ! अन्तस्थोष्पणो मदनोष्पणो 

१०४ दे पद्माख्य ! फेटभनित् पाण्डुताशुणेन दसतेवे स्थितेन 
निजदस्तख्यन पाश्चजञन्येन स्वद्धाकृततया इऽत्मनः इयर चन्द्रः परिदा - 
सयामासेच, प्यं परि्दिसितन स्वन्धुखा$ऽत्मना जातिन चन्द्रेणाभ्यं 
भगवान्. भ्रसुरिहि ते विद्यय भ्रतिपरीहासं कठँ मगचत्पस्यास्तच 

कठात्मा खद्ुो ऽधरीरृतः { मघोमागे ऊतः, तिरस्छृतश्च ) हति 
श्युखस्य चन्द्रतुद्यस्वं कण्ठस्य च शराङ्कुतुखयतां च खुचयन्नाद 1 

१०५ दे जमदेम्ब { केखरिपुणा ऽन्तयैर्तिमदनोप्मण उद्धास- 
यततिरेकातः शतं स्वीरतं पञ्चशस्सवन्वि यजन्यं ( युद्धं } त~ 

३४ 



। २६६ सभ्याख्या्वतस्ण रर्मीसदे 

युद्धगर्वस्य बोद्धा रात्कंसदभनेन कृष्णेन श्दीतं स्वीकृते पचध. 

रस्य कामस्येदं पा्चशरं यन्नन्यं युद्धं स्वदीयेषे कन्यया कण्ठः 

मरतिग्ैति कूलितेनाऽऽबिष्कगोति । अथ पाशरजन्यकषन्दे या- 

वन्तस्थोष्माणौ ‹ यर्वा अन्तस्था रेफः उपमा अकारः तया- 

वैभोरद्वाराननिप्कासनांसदमनेन गीते पा्चजन्यमिति मा 
बत् । युद्धसमये शङ्कवादनेन योद्धुः स्फुरण भबति तदथं त- 
श्याऽऽवदयकत्वाद त अति कन्धरा मतिगर्मति भति्पधेते। श- 
पोपमालङ्कासै गी्िरैत्तम् ॥ १०९५ ॥ 

नवक्राङतामुपगतं स्तनमुन्नतं ते 
वीक््याऽतितिष्षुरमुच्छरूयवांस्तत्तो ऽपि । 
कण्ठत्वमेत्य रिरसा निजुक्तमुक्ता- 

, ~ ` हारं च वाहयति तेन तवाऽस्ब शङ्खः ॥ १०६ ॥ 

चक्ति । दे ऽम्ब { चनस्य चक्रनाकस्य सुद्नस्य. चाहता 

दभितस्ते प्रीवेयं प्रतिगति, कामयुद्धे रतिसमये कूजति 1 प्म 
पाञ्चदरजन्यदष्द् ऽन्दस्थावर्ण रेफः, त्षकारश्च ऊष्मा, तयोरद्धा- 
रावुद्धासनाद् अवरिएतया गरदीतं पाञ्चजन्यं मगवच्छ्ुःममित- 
सत्व्दाथेयं कन्धरा भरतिगजेति ( प्चञन्यसारदयं प्राप्ति ) शति 
कण्टे पाच्यजन्यतुदयतां पनिपदयन्नाद् । 

१०६ दे ऽम्ब ! तुर्ययारन्यतसेत्करद ऽपरः स्पर्धते शति रोक- 
ष्पट्ारात् नष स्तनं फोकसाददयाश्वकगामो पगम्याऽ्युन्ननं स्मीक्ष्प 
रद्य्वत्कण्टरूपतामवाप्य ततो ऽप्युन्नतः सन्. विजितन तेन श्व 
नफोकन स्वोपञुकत सुरादारे चिरला वादयदीनि चदन् च्छग्रणा- 

& 
उथ्मना पूतसुपञुज्य परिमुक्तमादारसुच्छिष्टं तेन घादयन् दस्य 
1 नजभ्टुयत्वरमापादयतानि कथयन् स्तनस्य खक्रवाफतुस्यश्वं भक्ताय 

रखाप्ितस््े च प्रतिपादयश्नाद् । ति 
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सामा उवगक्त ते स्तनं पीकष्य अतितिष्ुरक्षमी । तित्तिरः प्ष- 
भिता क्षमी इदयमर; । शहस्ते केण्ठस्रमेत्य तततः चक्रादपि उ- 
च्छरयवाचुलतः सन् । उवदेशव्षिस्वादिति भावः । तेन चक्राहिन 
भयोरयकजी निजयुक्तः सयं गररीतोपथक्तः यो युक्तादारः 
पक्षे मुक्तं सन्तं धुक्तमादारम उच्छिष्टमिसर्मः । वाहयति इति 1 
गृढोसेक्षाखङ्कारः । अन्यो ऽपि स्वसमानं प्ाप्तोचपद् दष्टा तदी- 

ष्या स््रप्मपि तदधिकोचतरं पदं रच्ध्वा तेन भरति कारयतीति 
श्रसिद्धम् । वसन्तीविरुकारत्तम् ॥ १०६ ॥ 

अथ चौ कवयति-- 

जनाश्चरोकीजननि स्तनौ ते 
कथे पयोजे कथयत्यशेषः 1 
चतुभखाद्यभेकजीवनाय 
जातं तेरेव पयो दि शयः ॥ १०७ ॥ 

जन इति ! भो विलोीनननि ! अशेषो जनः ते स्तनौ 
पयोजे कमले तोये च कथं कथयति ए दि यस्माचतुर्युखादीरना, 
हुभसेदराणापिति भावः । ब्रह्मादीनामर्मकाणां जीवनाय तयोः 
स्ननयोरेवे भूयः पुनः पय उदकं दुग्धं च जातमित्ति प्रथमार्थेन 
कविरेषय शरीन सद्य \ दणनप्वस्यण् \ श्वकाच्पस्सि- 
ङ अलष्कासै ॥ १०७ ५. 

१५७ हे श्रिखोकीमात्तः ! निलिल्ये जनः, ययाः स्तनयोप्रह्मादि- 
शिश्यप्राणनाय भूयो बुग्धं खमजनि तौ ते स्तनी पयोने ( कमले, वु 
ष्ध्रज्ातति च) कथे कययत्ती्ति ग्छेपेण पय.समुत्पादकयोाः स्तनयोः 
पयोजत्वम्न्ुपपन्नमिति दरुवन् चयो; कमठस्य प्रकरटाङ्वैन्नदा । 



द ग्यार्यष$ववरणे लश्मीखदसै 

ुखृतकरुशब्यूहेष्वातमोद्धवेषु पयोधिना 
त्वयि कुचमिषो निक्षित दौ विवधैपितुं जगत् । 
अमृतसदहूजे शा 1 
दरुहिणरसनावासादरोशे बभूव सरस्वती ॥ १०८ ॥ 

अमूतेति 1 अभृतसहने ! पयोधिना ऽऽसोदधवेषु स्वोरैननेषु 

अगूतकलङानां वयूरषु समूद मध्ये कुचभिषौ स्तनरूपौ दाव 

श्तकरदो जगद्धिवधयतै सवयि निषिक्त, ययोदु्यस्याऽऽसवा- 
दनेनोसवण उत्कटः पाण्डिमा यस्यां तस्यां हुदणरनायां ऋ 

ह्यनिहायाग्र् आवासात्सरस्वती गौरी वध्व । कैतवापदूुलयु- 
त्ेप्तोदात्ताटह्ाराः 1 हरिणीचृत्त् ॥ ९०८ ॥ 

न जातुचिदणैविपैयं गते 
वि 

मुणोत्तरे कम्दुककञ्चुके तयोः । 

१०८ दे अण्टनसोदरि { प्ोधिना स्वोत्पक्ेणु वीयुषकरणेषु मध्ये 

दधौ जगद्ध्नाय पुचन्याजात् त्वाये तरिन्यप्तौ, यतक्षीराखाद्नेख- 
इथिकविश्दायां ब्रह्मणो जह्यां निदनिचासत् शारदा भीरी 
( मौर्वणौ, पावैती च ) वभूवेति शारदायाः गौरीरूपता ऽद्ुतेति 
येखिडयम्याचि्डुषैन् सरस्वल्या गौरवर्णत्वे रव्छुःचक्चीरपार्नावश्च- 
्राह्यरसनानिखनिषास् प्व देतारेति कथनद्वाया चतुदधुखादीनां 
मगचतीस्तनन्धयतया जगन्मातत्व छृचयोश्चा$गरूतकलक्मत्मतां 

भ्रातपादुयणाद् 1 

र = कन्दुककञ्ुकश्ब्दयोः अनिरोम्येनोश्वारयोे $पि 
व्थत्यय इत्यभखन्धाय, गुणोक्तरे ( त न्तुराचते ५ 

याविगुणश्ेषठे च ) फनदुककऽ्चुके फ चिदपि त ॥ 
शरकमयैपसोष्व, ादययादिव्परातिक्व्यं च } न॒ गते इति देतो 
स्यलककुच पव यमिच्धेच् ( पदेतो राजाच ) उभमवोप्तयोर्मध्ये 9 
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स्वमित्रमा्ं कुरूते समे ऽन्तिम 
विभति. म्रौ लद्रोजममिशते ॥ १०९॥ , 

नेति \ हे खे! गणेदकषिण्यादिभिस्तन्दुभिश्च उत्तरं कन्दुकं 
चे कञ्चुकं च ते । अनयोः छ्ीवत्वस्य देमवन्दरेण सखकोदान्पा- 
रूपायाभुक्तयाद् 1 वणस्य रदधस्याक्तां च विप्र्यं वि- 
परीतत्वं जातु चिक्कदा चिदपि न गते । कन्दुकं कञ्खुकमेतयो- 
विपतबाचने ऽपि न स्थितिभङ्ग इति भावः । अत एद तयो- 
रथं कन्दु स्तन एव भुभरद्राजा गिरिश्च स्रपिवं रे अ- 
लितमे क्ज्खुकं मूधी सिरसा विभति । अत्र कन्दुकस्य केवरं 
विनोदौपयिकसरेन मित्रता, कञ्चुकस्य तु पररप्नणाचर्घं स्वयं 
अन्धमजुभवतीस्युत्तमस्वमावल्वाव दिरसा छाघनपिति गूढो 
उधिप्रायः । अत्र पुद्िद्गपारस्तु अपषादः । प्ठेगलद्धारः । वे- 
शस्थं ठत्तम् ॥ १०९ # 

पुरस्स्रदीयाऽद्पुरप्रवेशे 
पुराणगोपरद्धतावनङ्गः 1 

यमं ( चर्दुक ) निजमिभरं र्ते, ऽन्तम् { कन्डक = ) मु चिमर्तोति च्छदेण विनयादिगुणसम्पन्नयोधणंपरेपरीलयमनापन्नयौ 
श्तयो: यन्ता सकमिध्ीकर्णयिरोवहने योग्ये प्वेति घनन् स्तनयोः 
नन्युकमयम्थिन सक्ञ्चुकतया चाभतिरमणीयच्वं प्रकटयश्नाह ९१० दे खमुद्रपुन्रि | कामस्तावकशरीररूपनगरयेशाऽवस्वरे पुराणभमोपारुचनो ( पुराणपुस्पेण मापन मगवता, बृद्धना$ऽनीरण 



२७० सव्यादयाऽवतरणे ठष्टीसदसे 

उरोरुहक्षीरषटौ स पद्य- ` 
न्नुचैस्तरां नन्दति सिन्धुकन्ये ॥ ११०॥ 

सुर इति1 दे सिन्धुकन्ये ! सदी याऽङगमेव पुरं नगरं तस 

स्मये तत््मये पुराणगोपालेन पुगणपुरुपश्रीकृष्गेन जरद्रोपेन 

च भृतौ धृतौ उरोरुदौ ङचावेव प्षीरघटौ पुरो ऽग्रे पयन् सः 

अनङ्गः नन्दति हष्यति इति शमशङुनः चितः । भृचाऽम्भो 
ऽधेरान्वितेः इति पुहतमापैण्डे यभशकुनगणनायाम् । रूपक- 
इलेपालङ्ारौ 1 उपजातिहि्म्र ॥ १० ॥ 

पुष्येषुपजाव्रिधिमाचरिष्यन् 

पुण्याहकुस्भाविवर पनाम: । 
पयोनिधेः पुत्रि महाक्षतैस्ते 
पयोधरावम्ब परिष्करोति ॥ १११ ॥ 

पुष्पष्निति । हे पयोनिधेः पुत्रि, हे ऽम्ब ! पुष्पेषोः पूजा- 

विधिर आचरिष्यन्पद्ननाभः पुण्याहकम्भातरिव ते पयोधरौ 
घटौ स्तनौ च महाक्षतेधहसतेनलक्षतेथ परिष्करोयलङ्करोतीन । 
उसेक्षादरेषरूपकारङ्काराः । उपजातिदृत्तम् ॥ ११५९ ॥ 

५५ 

वध्वादि ) कुचरूपो ष्षीरकलरे पदयस् श्ुभण्कृनं विचिन्या- 
ऽताव स्न्नाष भ्राप्रातास्याहु 1 

१११ दे खागसुते { भगवान् पद्मनामः कामपूजयविधि करि- 
भ्यन् गाद् एण्याहक्लया३ेव तस्तनां भदा्षतैः ( मदद्धिगैललक्चते 

महद्धिरक्षपश्च ) जलट्धरो तीत्याह । 



द्ीन्दर्यस्वयपः ८॥ २७१ 

परामिमाघुन्ततिमदनुवति 
संमराम्ब सद्यस्तनभू भरती ते । 
चराऽचराणामथिषो ऽपि चक्री 

कराऽपेणं देवि ययोः करोति ॥ ११२॥ 
पर्यामिति । हे स्मराम्ब, भो देवि ! इषौ ते स्तनातव मू- 

भूतौ साभोपौ च सथः परां शरष्ठासुनर्तिं पद्म् अस्मुवति 
भाप्नुतः । यतः चरन्तीति चराः तद्धिन्ना अचराश्च तेपामधिपः 
चक्रपरुपास्तीति चक्री विष्णु सम्नादु्च ययोः स्तनभूधतोः 
कर्प हस्तस्य वरेश्वाऽपणं करोति बारदस्तां्षवः करा इत्य 
मरः । उपेनदरवजारत्तम । शछेपरूपककाव्यलिक्गालद्धाराः ॥१५१२॥ 

हस्त स्तनौ तव विभागकथाऽनभिन्ञो 
कन्दपमातरत एव करादिषु त्वम् । 
अङ्घान्तरेषु परथगाभरणं ददाना 
हारं योरपि तयोरण़थग् ददासि ॥ ११३ ॥ 

हन्तेति । दे कन्दपैमातः ! तव स्तनौ विभागकथायाः पू- 

११२ रोके दि चक्रवर्तीं राजा यस्मै कराभ्वणं ( राजम्राह्यधना- 
इवं ) करोनि स स्वाचैभैमो मदोन्नातो मचतीस्यथोन्तरमाभिसन्धाय 
च्छेदेण ्वखाडचराऽचिपो अगवान् चक्पाणिययोः स्तनयारैस्नाऽदणं 

फरोति तीते इमौ स्वनावेव भूभ्रतौ ( पर्वती, राजानौ च ) उत्टृएा- 
स॒न्ननिम ( जौन्नन्यभ, उत्क च ) प्राप्नुत त्याह । 

११३ रोके ऽविभक्तयोभोर्देयं संहनतयैव दीपते न पृथगि- 
स्य मनसि निधाय दे कामजननि ! हस्तादिषु विमक्ततयां ऽव- 
स्छितेष्ववययेषु पृथक पृथगसङ्मरं ददाना ऽपि त्वम् मविमक्तयो 
( निरन्नस्योः ) कुच्योदाररूपमकमेवाऽचदुर प्रयच्छसीति हाया 
$ऽकछडूवयाः स्वयोः सच्छएत्वनाऽतिपीवरत्वं बणयत्ति । 



२७२ सष्दाश्या वतरणे ऊरमोसषसे 

यग्वार्तीया अनभि हन्त, अत एव त्वं करादिष्ववयतान्तेषु 
पृथक् आभरणमलङ्ारं दत्ते ऽसौ ददाना सती । दद दनि श्य 
स्माच्छानच् । द्वयोरपि तयोः स्तनयोगपथगेकमेव हार भूषा- 
माहारं च ददास्पर्पयसि । वसन्ततिलक।रत्तम् । कार्व्पाङ्गम- 
खङ्ारः ॥ ९१२ ॥ 

मुष्णाति मेदिनिश्तां भियमुन्नतानां 
५ „च 1 । +> 

सूमाभितं पररिहसत्यपि साधुचक्रम् । 
रष्वे च ग रमे तदुरोजयुग्म- 
सीक् चरित्रमविवेकिनि नैव चितम् ॥ ११४ ॥ 

युष्णातीति ! हे रमे रमणीये ! सवुरोनघुग भवरछुचदरद 
उन्नतानायुच्चएनां पूज्यानां च मेदिनिषतां पवेतानां राष्ंच 
श्रियै शोभां छरण्णाति । युष स्तेये इत्यस्माकपीर खद् । तथा 
सूर्येण सरिभिद्द्धिशवाश्नितं साधरुचक्रं सुन्दरचक्श्राकं सज- 
मसमूं च परिदसति । शओभाधिकयादिति भावः । एवम प- 
इयत्युन्नतत्वादिति भार; । अविवेकिन्पिचारिणि विविक्तता 
ल च ईशक्परश्रीमोपणादिचरितर नेव चित्रमाश्वथम् । विवेकः , 
स्याजलद्रोण्यां पृयग्भावविचारपोरिति मेदिनी । श्टेषाथान्त- 
रन्यासावलङ्ारौ 1 सन्ततिरकादटसम् ॥ ११४ ॥ 

९९४ विचारदल्रो दि नसे राजधनं चोरयति, विद्धवराधिने सा- 
घुजनमुपदसति, ऊरध्वंद्िश्च मवतोर्यथीन्तरमभिखन्धाय न्छेमेण ते 
इः चदेन्दवुन्ननवनां गिरीणां नेमां हरति, रविमुपाश्चिनं चक्रवाक सगं स्वय दखति, ऊष्वैमुसं च मवनीतति अचिवेक्षिनि ( निविड ) 
तीभ्मिन्नतद्धिचिश्रं न मवत्तीति कूचदन्दस्य शखचकऋवाकसादश्य- 
सखन्नतच्चूचुकतदं निरन्तरतया पीनस्वं च प्रतिपादयन्नाह । 
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उच्ैरतन्वाञ्यवतीभेराकत्यो- 
शैयांसि पातुं क्षमयो; पांस । 
मातमेहाहारसग्रदिभाजो- 
युक्तं हि पीनत्वमुरोजयोस्ते ॥ ११५ ॥ ̀ 

उचैसिति। घो पात्त ! उच्यैरतनोः कामस्याऽऽजौ युद्धे पक्ष 
अतसुना बहुना ऽऽज्येन घतेन चाऽववोणौ माप्त च शक्तिर्ै- 
योस्तयो; पुनः भूरसि बहूनि परयांसि दुर्धान पाठं रतु 
आशितं च क्षपयोः शक्तयो; ॥ पा रणे. पा पनि वेखाभ्यां तु- 
भुन् 1 महतो हारेणाऽऽहारेण च समृद्धि भजतस्तयोः ते उरो- 
जयोः पीनसं पुष युक्तमिसथेः । इनद्रमजारृत्तमू । श्टेपकान्य- 
लिङ्गे अलङ्कार ।॥ ५१५ ॥ 

विवेकवातौविरहे ऽपि पक 

गुरतवमाजो ऽस्य कुचदयस्य । 

१९५ यहुखषृव्रतिपादिनशक्त्योदैग्धपानक्षमयोमैदतं माषा 
स्य ( अश्चनीयस्य ) समृद्धिमाजोः अनत्वस्ुचितमित्यथौन्तरचोघः 

नपवेफं, काम्रयुद्धदचसरामथ्ययोः क्षीरपारन( धारण )क्षमयोम- 

च्या दारसमृख्ा समृद्धयोः स्तनयो पावरत्वस्ुचित्तमिति कुषख्या 

रतिपीनस्वं चोधयन्नादट् । 
५.१ ४9 क = 

११६ चिचारचचंऽमये ऽपि देद्रिकस्य गिरि उत्तमा अपि 
{ पण्डिता अपि) छाचचत्वे धारयन्तीति छान्तानां तेषाभेतदुचितमि 
ति प्रखिद्धायमनुसूर्य द्ख्येण निचिडत्तमस्य गुसखभृतस्य तते कुचद्ध्- 
न्दुस्य गियु्माः ( पवतेन्द्रः) मपि ासनापतामाप्तुषन्ी- 

२५ 
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गियुं्तमा विभ्रति शिष्यभावं 
क्षमाधराणां क्षममेतदेषाम् ॥ ११६ ॥ 

विवेकेति । भो पत्रे ! विवेकस्य एृथग्भावेस्य विचारस्य 

पृथग्वात्तीयाः कथाया निरे ऽभावे ससपि गुरुत्रभाजः मद् 

धारिणं आचाभरलभृतश्चाऽम्य कुचद्रयस्य गिरिपु पवेतेषुं 1गार 

बाचि च उत्तमाः प्रेष्ठा लिपुणान्च दिष्यभावं नीचस्वे छत्रत 

च विभ्रति धारयन्ति तष्घुसग्रहणं सषपराध्रराां परवैतानां सहन 
श्रीलानां चक्षमे श्षमात्तारा दि साधव इच्युक्तेयु क्तमिति भावः 

उपजातिदत्तम । शछेपष्छतिशयोक्तययीन्तरन्यासालङ्काराः॥११६॥ 

, रमे कराभ्यां रचिताऽदेनस्य 
्ररोक्यभिक्षोरतनुप्रदानम् ! 

ˆ स्तनावुदारौ तनुतस्तवेमौ 
ठणीच्त्ताऽ्टापदलैटशुङ्खौ ॥ ११४७ 1 

अ, 
रमे दति । दे रमे { तृणीफृते तच्छीकृते ऽएापदशेखस्य 

[9 प्ररोः शदे याभ्यां त्तो अनः उदास) उदारो दकृमहतोरित्य- 
४ 

परः । इमौ तव स्तनौ ऊराभ्यां राचतं कृतम अदने पीडनं 

ति पृथ्चधरणां नेपामनयुचिनमिनि पकृता बोधयन् कुचद्ध- 

न्वस्य (गसन्द्रत्ता $ युन्नतत्वं व्यचस्थापयति। 

९९. ध्वनचान् दानो हि पुख्यः सहस्तप्रमारं यारा 
महते [भद्युकभ्य , महषदान ददाततीत्यपरम् श्टेवेण श्रष्सादायन् जितस्ुचरोदिलयृद्धो मदान्वौ - ते चौ कराभ्यां छतमु 
स्थ भर्टोक्ष्यामक्लाः ( वामनस्य ) कामप्द्नं कुःखत हात स्तनय 

छमपवेताशथिकोगनवस्वमाद् ॥ 
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पाचने च मेन तस्य श्रेखोक्यभिप्नोकीमनस्य अथाऽद्वितीयस्य । 
खोकत्रयप्यनरसमो पिषुर्नेति भाणः । अतयुपदानं महादानं च 
तुतः 1 श्टेपपिकरदुरपयोगिताटङ्धाराः। उपज तिटत्त१॥ ११७१ 

कुचौ हिरण्याऽचरसेपदं ते 
भ्हदहतू् नियते भजते । 
तनोति मातस्तत एव नूनं 
नृकरेपरी तत्र नलक्षतानि | ११८ ॥ 

ङु चादिति प मो मातः! मरह्ादस्य तंकाऽघुरस्याऽऽनन्द- 
स्यच देत् कारणभूतो ते कुषौ दिरण्पस्य) विनापि प्रत्यपं 
पूर्ोत्तरपद गोर्नोप इति बातिकेन (निके नाप्श्रहणःमिति 
न्पायाच्चं दिरण्पराक्षस्याऽग्रनलास्सुवरणस्य चाऽचर्ला स्थिरा, 
कुच पक्षे दिरण्पाऽचरस्य मेरोः सम्पदं सम्पत्ति नियतं पतः“ 
भजने तत पव देतोर्मफेसरी दरिसत्र छचयोर्मसक्षतानि दते 
नूममिस्युसेन्ता } उपजातिरत्तम् । छपोसेक्तादेतमो ऽखह्धरःः । 
अत्र “परहमददैतुभक्षोजो दिरण्यकद्िपुस्ततर । नखक्षताम्यतस्तन 
तनोरीवं रेेषरी इत्ति शोफे विरचिते क्षारस्यं विदन्तु 
तिहु । दिरण्मयः कद्वियुराच्छादनप् आस्छाद्कवसनं 
यस्येस्पथेः । कोशपुभेक्ताच्छादनयोरेकोत्या पृथक्तयोः पूति 
भेदिनी ५ ९१८ ॥ 

१९८ मातः {चद्द्स्प (प्ररूसऽपनन्द्स्य, तेप्नामकस्य दैत्यस्य षब) 
कारमभूती ते स्तनी हिरण्याऽ्चरुसेपदं ( सुमराभि, दिरण्पा- 
स्िपुनयकदाग्वदोमां च ) आपप्नुनः, अन पय नरदरिस्त नसवर 
पानि करोनीति प्रहाद्जनकस्य दिरण्यकाङिपेव्दरसि चलद 
स्य भसिद्धं नखवणक्षारितवं प्रकटयन् मानन्ददेस्योः सुमेशदत्यमोश्त 
स्तनयोदैरि्मखक्तानि चिधत्ते इतति चछकेणाह् 
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उनुद्गयोस्तुव्यमुरोजयोस्ते 

गदन्ति ख्यं कथमम्ब कुम्भ । 

तत्कार्यभूतः कथयखगस्य- 

स्तत्र स्वहेतौ परिमाणमेतत् ॥ ११९॥ 
= ~~ 

उकरद्गयोित । हे ऽम्ब ! ख दरसवप्रिमाणं इम्भं ते उनतु- 

इयोः स्पृरुपरिपणयोरूरोनगोस्तुरयं सम कवय" कथं गदन्ति 

नाम् कुम्भ्तनीसादि ! ऊुम्भस्य दस्यते भाने तु तत्कार्यभूतो 

चटकार्मभूततस्सम्भवो ऽगस्यः स्वहेतौ स्वकारणे तत्र घटे एत् 

स्परिमाणं कथयति ! अगस्त्यो हि नभसि पूगीफलुरयो 

लक्ष्यते तकारण घटस्तदपक्षया महानपि तृणीकृतमेरदीटभृद्धयो- 

स्तुरयतां फथपियाव१ उपजातिरृत्तप । कान्यचिद्गं च ॥९९९॥ 

रतव्रताऽऽरम्भ्कृते रती 

इष्टया लिक्तमधोक्षजाय | 

९ अदपपरिमएणस्याऽख्पपिमाणकादे बोत्पन्तेः प्रसिद्ध 
स्वादगरपस्य नक्षजरूषर्य ( कुम्भजस्य }) अदपपरिमाणतया 
तत्कारणस्य चरस्यापि _ मदपपरिमराणकत्वस्योचितन्वादुनतद्धतय। 
महा रस्मागयोस्त्दरङुचयोरल्पपरिमाणाकधटस्तारश्यं = खाकेवै- 
यमानः ति कः सिष ष् मसमञ्चसमिति चन् छुचयेदापरिणादतां प्रकटयति । 

९२० माद्ककायभारम्मे तद्ारग्धे माद्करयं नारिकिरफलं 
षृद्धा. भ्रददतीचि खेोकन्यवदारमभिखन्धःय रतनतारम्ते ममवत 
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माता रमे मङ्कछनारिकेल-~+ ` ॥ 
= (1 कि 

युगं ददौ किं त्वदुरोजयुग्मम् \॥ १२० ॥ 

रतेति \ भो भातः, समे { रतव्रतस्य घुरतव्रतस्याऽऽरम्भङृते 
प्रारम्भार्थं रतीशो मारः दसि चिप्ितव उरोजस्प मङ्गलार्थं 
नारकेखयुग्पं ददौ किम अत्र रेफरोपे दूरोपे पूथैस्यात दवैः 1 
उपनातिरेत्तषर ! स्पकोसक्षा्कारौ ॥ १९२० ॥ 

तवाऽयमम्च स्तनयोः सखायौ 
दधाति कुम्भौ शिरसेति नूनम् 
ग्ाहग्रहात् त्रातुमहो गजेन्द्र 

त्वरा हरेः करा ऽपि पुरा ऽवरिरासीत् ॥ १२१॥ 
ऽम्ब! अयं गजेन्द्रः तव सनयोः सखायौ स्त्रि कुम्भौ ग~ 

ण्डो दिरसा दधाति नून १ इयतो हेतोः ग्रादो नक्रस्तक्छताद्र- 
हणाद गजेन्द्र त्रात दरः पुरा कापि त्वरा आविरासीसकदी- 
वभूव । उपजातिदरत्तम । उसक्नाखङ्कारः ॥ ९२९. ॥ 

उरोजयुग्मं तव युक्तिभूमखरा 
करीन्दरकुम्भो कथयन्ति मातः । 

कामो दरिद्राऽ्यलिं मङ्धखभूनं नरिरिकेलकलयुगरं ददौ कि{- 
प्निच्युतत्रक्चमाणः स्तनयोनौरिकेरुफललुख्यतां प्रतिपाद यन्नाह । 

९२९ पुरा किख ग्रादद्ुोनस्य गजेन्द्रस्य मोदे भगवतः स- 

स्व प्रद्ृत्तिस्तस्य गजस्य त्वल्छुचमित्रयोः छुभ्मयो; सिरोचहना- 
देचेत्ति उत्पश्वमाणः क्ूचयोः कुम्मिकुम्भसरास्यं भधरकययति । 

१२२ मथ दे जननि { जनैकल्यमानं स्वच्ुचयोः करिकुम्पता- 



+ पस्पाक्याऽकतरणे टर्पीपहसे 

अमभाति तत्रोपरि मौक्तिश्री 

रोमाऽऽरिदण्डा च टसस्युषन्ते | १२२ ॥ 
उरोजेति 1 इतो । ण्ण तस्योरोजयुग्प्पो- 
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सोटुं कराऽभिहतिमभभवन् वधूनां 
द्राक् कन्दुकः स्तनतया ऽस्य तवाऽवततैणैः । 
तत्राप्यहो भजति शौरिकरोषमर्दं 
कषिप्तः सुदुग्भिरयते क न मर्दनानि ॥ १२४ ॥ 

सोद्धमिति \ हे ऽम्ब ! कन्दुकः स्रीणां कराऽभिहति हस्त- 
ताडनं सोहुम अभभवच्रस्मथः सन् द्राङ् शीघ्रं तव स्तनतया 
कुचरूपणाऽ्वतीर्फंः, अहो तत्रापि शौरिकराभ्यां छष्णदस्ता- 
भ्थामुपमरद् भजति ! तथा हि-खदमिमिः सीभिः साधुभिश्च किपः 
त्यक्तः मर्दुनानि ए नाऽयते न मागन १ अपि तु अशुमवरा- 

सनाप्लवास्सर्वत्र मर्दनं माप्नोति । तदुक्तं श्रीभागवते समस्क- 
न्याऽऽरम्भे छतिश्च बाना भोक्ता तचक्कर्माऽनुाररिणी । अ~ 
शुभा च श्भा चेति द्विषा सा हेतुमेदत; । अश्मा महतां को- 
पाच्छुमा महद नुग्रहादिति । वसन्ततिरकादृ्तम् । विपमासे- 
पार्यान्तरन्पासाः ॥ ५२४1 

निव्योज्धसदघुखणधातुनिवेशद्धयो 

भत्तस्तव स्तनगिरिः काडेने विभाति । 

१२५ कन्युको द्ध नानां कराऽऽ्यातसदने ऽसमभः खन् तन्निद्रन्तमरे 
स्वरणचरूपतामापन्नो ऽपि असवत्कस्म्दनं सहतथयरेति खुरग्मिः 

( समः, पिडतिश्च ) पर्सिश्च्त. छ सदनानि न सद्धते इत्यन्त 

सन्यासेन समथयन् स्तनयो. च्दुकक्ताभ्यं कथयति 1 

१२५ द मानः { अर्णकाश्मीररूपथातुरुचि; फटिनस्नय 
स्ननपर्ैता त्रि्जत, येनाऽऽकिङ्गनाऽचसस्पु भगवतो षकः 



२७८ + सन्याख्याऽ्वतस्णे ल्मीसदस्ने 

आसाति तत्रोपरि मौक्तिश्री 
रोमाऽखिषुण्डा च कसदयुपान्ते ॥ १२२ ॥ 

उशेजेति। यतो रेम्णामाखिख शण्डा तस्योरो्तयुग्मस्यो- 
१ 

८.५ मौक्तिकानं ~. ॐ 

पान्ते समीपे लक्तति ततोचमानां र श्रीरप्याभाति 

ततः तबरोरोजयोः कूचयोः युग्म, युक्तीनां भूल्ना मदिन्ना करी- 

द्रस्य कुम्भाविति कथयति । उधजातिदत्तम् । अपहनुतिकान्यः- 

खिद्गाल्कारौ ॥ ९२२ ॥ \ 

चन्द्रेण चक्रमिथुनं कृतोविप्रयों 

च्रासावयेक्षिततदीयजनाऽवलम्बम् | ̀ 
(स > [> नै 

वक्षोरुटढयमिपेण विधुसवसेते 
= ^, ५. 

प्ाप्याङ्गमृच्छति नेरन्तरसभ्ततिं तत् ।॥१२३१ 
चन्दरेणेति 1 हे विषुभ्बसः ! -्नदेण ५ 4 
८ (स्यतं भ्यसः चर्ण वाजा कृतविमयोनं 

विं चक्रयोः कोकयोर्मिभुन ्ासाद्धयादपे- 

कितः तदीयननस्य चन्द्रसम्बन्धिजनस्याऽ्वलन्वो येन तदस्त 
तत्स्मदरतोरुददयस्य मिपेण च्छ्ठेन ते अङ्गं भाष्य निरन्तरं 

सतते सद्व^त समागमप्र ऋच्छति मा्नोति। रच्छ गताविसस्माव् 
क्तीर खद् । वसन्ततिलकाटत्तम् । उसरक्षाऽपहूनुतिपरिकरा- 
ठङ्गाराः ॥ १२३ ॥ 

न~ 

द्रूप्यं तश्रोपरि भेोक्तिकदसैगादू् सेमपरि प्यं तश्रोपरि माक्तिकदसेनाद् रोमपद्धिकष्ुण्डादण्डश रान 
युक्तिन्निदधमेव न कष्रखे काठ्पनिकमिच्याह् । 4 ९२३ चन्द्रेण शनविरहं चकचाकमिधुन तत्सम्बन्धि्मा- श्वायम्पपक्षे सत् तद्धगिनीं त्वां कचररं ५. 

्यायक्षं सत कुचरूपणाऽपधित्य 
सद्धा प्रामाताति षदन् स्तनयोः फोकसादद्य (निदिदन्वं क 
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सेत; । श्रुतः उच्छ्रयो यस्य, कतरिपप्े घटिकामध्ये शतक्त 
शतपदयनिर्माणि श्रुतः उच्छ्रयो यस्य तव, धन उभयोः सहि. 
तषो; भावः सादिस्पद्चस च यस्मिन् तवः, कान्तयुरमभाया रम्य- 
पृरथुरुवः देशिसलिषश्च उदयो यस्मिन् तठ, अदः स्तनयोरयं 
फे जले वयः पक्षिणः कोका इत्यर्थः \ पते कवयः काच्यकतीरः 
तत्संहृकचक्रस्य तेपां चक्रप्य च कौतुकं करते । वैतारीयं ट- 
सम् । शछपोपमालङ्कारो ॥ १२६ ॥ 

सुरतरुचिररीखाशोभितो ऽसाविति श्रीः 
पृथुखकुचयुगं त्वं प्रेयसे देवि दत्ते । 
सतु तद्पि गृहीत्वा चापडाद्म्बरं ते 
हरति परदिरण्यं हतुरेष सवमः ॥ १२५७] 

घृरतेति । दे थीः ! अपो माघवः छसे रुचिरया रीरा 
ऽन्यत्न सुरतरोः कस्पद्रोश्च चिरं खीखया शोभित इति हेतोः 
प्रेयसे हस्ये पएरयुलयो्वृहतोः ऊुचयोयुगं पएृथ्योरैकुचयोश्च युगं 
दस्ते ददाति, स मेस्तु तदपि श्रीत्वा चापलाचाचल्येन 
ते अम्बरं वद्धमपि दरति ! नेदं चित्र, यतः परस्य दिरिण्यं 
ुतर्भं प्रं श्मृतं हिरण्यकशिपुं च दरुः एष स्वभाव एष, चौ- 

१२७ परधनःऽपहतुना $$ कदा चिदपि श्छाम्यतीत्ति तस्स 
सावनिदरेनं स्व दिव्यदक्तशोभिनेो ऽयमिति पृथुरङुचाख्यदक्षयुगरं 
प्रियतमाय ददासि, सच तद् गृदीस्वा त्वदीयमम्बरम् ( इृश्चवियेषं 
कपीस) दरनीत्यथोन्तरं वदेन् हे श्रीः ! त्वं प्रियायाऽयं सुरनस् 
खयुन्दररीचयः शोभित श्नि तस्तरै पृथुके कुचयुगलं ददासि, 
स्पे च तावता ऽक्भ्यन् ते वस्त्रमपहस्तीते महतो दिरप्याक्लदातवस्य 
हन्तुमेगवत्त प्र स्वभाव दति दखेयेणख धकययन् कुचयोँषुः्च- 
साम्यं प्रतिपादयति । 

३६ 



२० _ ~ श्भ्याश्याऽवतरणे रश्मोसदसे 

अष्यापितं कठिनतामरविन्दनाभे- 

रालिङ्खनेषु किर येन भजाऽन्तरारम् ॥ १२५ ॥ 

निसमिति ! हे मातः! येन कुबगिरिणा ऽरविन्दनामर्वि 
स्णशजान्तरारं भयोज्यकरत आखिङ्गनेषु कठिनतां कटोरल 

भति अध्यापितं पारितं सः नियं सततम् उछसतः धुः 

घातोः, केशररूपधातोरिखथैः । निवेदोन स्थापनेन हो ऽपि 

कटिनः कर्षीडाः तव स्तन एव गिरिः पैतः विभाति शोभते 
इयथः ¦ अभिपूरवादिड् अध्ययने इयस्माण्णिवि कीर्नीना 
णापिस्पावे अिन्दीन्डरीक्नूयीक्माय्यातां पुग् णाविति 

पुकि भयोल्यकर्मीणि निष्ठा । भरयोज्यकण्यन्येषामिल्युक्तेः ॥ 

वसन्ततिरुकार तप् । शूपकं काव्यसिश्गमुदात्तं चालङ्कारः १ २५॥ 

` घटिकाशतकश्चुतोच्छ्रये 
घनसादिव्यमदः स्तनदयम् । 

कुरुते कविचक्रकोतुक 
कमले कान्तगरुप्रभोदयम् ॥ १२६ ॥ 

घदिकिति । हे फमल ! स्तनप्ष घटिकाशतके ऽनेकघ- 

कटिन्यमभ्याप्यतत्ति भगवद्क्लःल्यलाद्पि स्तनस्याऽतिकटिनत्वं, ऋादमरलिप्ततयां खुन्दुरनरस्वं, पत्रैतसमौन्नव्यं च प्रतिपादयति । 
१२६ एकस्यां ना'डकायां दोक शतकस्य रचयिता सादिष्यदा- "खनत्वविच इृदस्पतिखमतिमोद्यः कविः कविजनकुतुकमुःर्पादयती- 

स्यथान्तस्मभिस्धाय कलसीग्यतादपि समधिकोान्नतं निरवकायं खुन्दसयपधिककान््युद्यमेतच्चे स्तनदन्द्ं कविचक्रष तुकं ( के- जले वयः पद्ठिणो चक्रवाकास्तङ्रुतृहरं चक्र षाकच्रान्तिमि- 
प्ति याषन् ) करोताति स्वनदायटकेकसादृदयमाद् । 
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टेष्वितय्यः । श्रुतः उच्छरषो यस्य, कविपकषे यदिकामध्ये शतके 
करतपद्यनिर्पाणे शरुतः उच्छ्रयो यस्य तव, धन उभयोः सदि- 

तमोः भावः सादिस्यशाखं च यस्मिन. तव) कान्तगुरमभाया रम्प- 
पृरयुरुवः देशिकल्िपश्च उदयो यस् तत्, अद्; स्तनयोरयं 
के जके वपः पक्षिणः कोका श्त्य्थः 1 पे कषय; काव्यकतीरः 
तरपंषकयक्रस्य तेपां चक्रस्य च कौतुकं इर्त । वैताकीयं - 
सपू 1 छपोपपारद्धारो ॥ १२९६ ॥ 

सुर्तरुचिररीरारोभितो ऽसापिति श्रीः 
पृथुखकुचयुगं त्वं प्रयते देवि दत्ते 1 
सतु तदपि ग्रहीत्रा चापरादम्बरं ते 
हरति परिरण्यं हतूरेष स्वमावः 1 १२७॥ 

सुरेति । दे श्रीः ! असौ माधवः घुसत रुचिरया लौट 
ऽन्यत्र भुरतरोः कद्पद्रोश्च चिरं रीख्या शोभित इतति हेतोः 
मेये स्ये पएथुखयोबहतो; कुषयोयगं परथ्बोठंकचयोश् युगं 
दस्से ददासि, समे्यास्तु तदपि शररीत्वा चापखाचाचचय्येन 
ते अम्बरे चस्पपि दरति । नेदं चित्र, यतः परस्य रिर्णयं 
सुपर्णं प्रं शतभूतं दिरण्यकदिपुं च दरतः एष स्वभाव एव, चौ- 

९२७ परधनापपदलुना$ऽ शा कडा चिद्रपि शाम्यतीति तरस्व- 
सावनेन स्वं दिव्यदक्षसयोमिनें ऽयमिति पृयुल्ककचाख्यद््षयुगलं 
प्रियतमय ददासि, सच तदू. गृदीस्वा स्वदीयमम्बरमः ( ब्रक्नवि सेषं 
कार्पासं ) दरनीत्यथौन्तरं वदन् हे शीः! व्वं परियायाऽयं सुरस्य 
खुन्दरखछाखया शोभित शनि तस्मै पृथुके कुचयुगं ददलत 
स च तावता ऽप्य् ते वस््रमपहर्तीति महतो दिरण्याक्दानवसय 
्न्तुम्रगवत प्प स्वमाव इति द्रेण प्रकटयन् दुचयो कैरः्च- 
साम्यं ्रतिपाद्यति 1 

३६ 
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यैरूप इति भावः ! मािनीवृत्तम । शछेषाऽ्थीन्तरन्या म) ९ २५॥ 

उन्नमत्सरमनुन्नमत्सरं 
कन्दुके करगसिन्धुकन्यके । 
पीनतोषितमपीनतोषितं 

क भ ६ 

भाति ते युगमुरोरुहो रहो ॥ १२८ ॥ 

उच्नपदिति । हे करदासिन्धुकन्यके ! ते उरोरुह।ः कुच- 
योगम् उन्नगन्तः सरा माङा यस्मिन् तथापि कन्दुके भविननः 
पूणः मत्सरः शुभदरेपो यस्य, पोनता पुष्टता उपिता यस्मिन् तथा 

धनेन पला तोपितं खाते यद्रा इनस्तोपितो येन तद्धाति । अही 

इतति आशभेश्रोतकेन विरोधाभासाख्डारः । रथोद्धता ॥१२८॥ 

उदग्रहारं कुचमण्डकं ते 
जनार्दनो देवि जगलयधीशः । 
निपीडययेष करम्रहेण 

€, [4 

कारण्यत्राता क दिरण्यहतः ॥ १२९ ॥ 

उदग्रेति । हे दवि ! जगया अधीशो ऽपि जनार्दनो रोक- 

१२८ यथ लस्यमानदारमपि कन्दुके समर्सर, वीननया ऽध्य 
वितमपि इनन भमगव्रता तोवित ते पयोधरयुगं भातीति विरधा- 
भास्घेचिद्रयणाह । 

९२९ परहरण्यापदारो निष्करणः प्रजावीडक् राजा करप्रहणेन 

उर्टृष्टा कम्रहाय ब्राह्मणादिभ्यो दषा प्राममागा यस्मिन्नीदशं 

र पाटयनाति खोकसिखमस भ्रतपाद्रयन् नच।ऽर्धद्ो हिरण्यदन्त 
जग्धय्ना मगवानू उच्चार से फुःचमण्डल हस्तप्रहणन निष्यं म- 

वेयतात्याद्् ॥ 
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पीडक एप विष्णुः राना च उदग्रहारम् उच्छृषदार पक्षे उ- 
कए अग्रहार देयद्विजदत्तग्रमायग्रदाराय यास्म तते इचम- 
ण्डं करेण हृप्तेन करस्य करभारस्य च ग्रहणेन निषोडयति । 

बलिहस्तांशवः कर इयमरः । तथा हि-दिरण्णासुरस्य कन- 

कस्य च हदरनशयतुः ग्रहीतुः कारुण्यवार्ता केति । उपजा- 
तिदत्तष् 1 शछेतायान्तरन्पासात्ररह्वारौ ॥ ९२९ ॥ 

अथ हारं व्ण्यति-- 
मदम्ब भोग्यायतमाद्यजुषट 
तवर स्तनद्न्दगिरीशमौटे । 
निकाममुद्ुत्ततया निपय 
लुठयसो हारसुरस्वन्तीः ॥। १३० ॥ 

मदिति । हे मदस्च } भोगमरतीति मोग्य, तदैतीति यव्.1 
आयते दी मारपे मारा तेन जुटे, पे भोगिनां सर्पाणाण- 
यतन मास्येन च जे भीते सेदित च तब स्तनद्रयरूपर° गरी- 
शस्य दरस्य मोलो निकमि पर्याप्तम् उद्ूततया बुखतेन 
उन्मार्मगामित्तया च निपत्याऽसौ हाररूग सुरसगन्ती भागौीस्थी 
निकामं रति । उपेन््रवजादटत्म् । छेपरूपकान्तङ्कारो ॥९३०॥ 

पीतस्तनस्ते कमरे शिशु 

पयासनः सो ऽजनि नित्यव्रप्तः 1 

१३० अन्द्ाकिनी किख सवैयेष्टितमाच्यजुि गिरीश शिव रीर 
सपुद्धतं निवस्य छुखीति ते दास्यष्टि्मोगयोग्यै; सायैनमन्वैस्ट 
सच स्तनमिसीच्े ( प्रयते ) पठैलत्रया निपव्य चिलुडतीति ग्छेषरूपका- 
-दयामष्ट् 1 ध 

९३९ दे जमदृभ्य { चास्ये जगरिदित्तरददो ऽपि स्वच्छिद्युः पष्पसन्- 
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सद् तदास्वादकरस्तु मुक्ता- 
हारो न केनाऽयि तथाऽभिघानः ॥ १३१ ॥ 

पीत इति ! आपे कमे ! शिते पीतः स्तनो येन स प 

श्रऽऽपनो ब्रह्मा मियतृप्ो ऽजनि, सदा तयोः स्तनयोरासराद्- 

करो मौक्तिकहारः तथाऽभिधानो नित्यवक्तः केन हतुना ना- 
उजनि ! यदि तादृशः अभविष्यत्तरिं स्तमावयक्षव तेथा ऽछा 

सुक्त इतर आदारो येन तथा सन् स्तनप्वेवाऽऽस्वादयति । पि 
तामह इति पाठो रसमञ्कत्वादपपाठः । उपृजातिदत्तम् । वि- 
देषो \॥\ ५३१९. \ । 

रमे तवेोत्तङ्गकुचाऽग्रजाग्रत्- 
प्रव्यग्रहारस्फुटमैकितकानि । 
प्रायः सुमेरं परितखरन्ति 
पटृन्युदूनीव परिस्फुरन्ति ॥ १३२ ॥ 

स्मे इति । हे समे ! तवोलुङ्गुचा्रनाग्रतां भरयग्रहाराणां 
नव्यहाराणां स्फुटमौक्तिकानि मायो वहुधा घुमर परितः सुः 
मेसेरभितः! अमितः परितः समयेसादिनाः द्वितीया । चरन्ति प~ 
दन्युदधनि नक्षत्राणीव परिस्फुरन्ति जयन्ति । उपृजाितिद त् । 
उपमालङ्कारः ॥ १३२ ॥ ` 

~~ 

सते मदनः वीत्वा नित्यठ्तो विराजने, परं मुक्ाहारस्तु सकङाएहाष्प- त्वागयुरमनर् खदा स्तनास्वरादकोरि तत्नैव सलन्नः कर्थं न तुपर{दस्याद। १३२ द रमे 1र्वदुष्वकु-वाऽप्रियिराजचव ह हारमुरू।फलानि स्मेय्म- मितश्चरन्ति नक्भराफीच मान्ति स्मेस्याह । 
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स्तमयोरनयेोस्तवाऽम्बुराशे- 
स्तन्ये दीव्यति दिव्यहारयष्टिः । 

परितः पएथुखाऽरत्रिन्दकोशौ 
प्रचंखन्ती कर्ैसमटलिकेव ॥ १३३ ॥ 

` क्तनयोरिति ! हे ऽम्बुराेस्तनये ! पृथुल मशन्तावरविन्द- 
कोडौ परित्तस्य समन्तासश्वरन्ती संचरन्ती, कदनं 
फादम्बानां मालिका पृङ्धि तवाऽनयोः स्तनयोरूपार पिच्या 

हार्यष्िदीर्पति क्रीडति ! ओपच्छन्दसिकं देत्तम् । उपमा- 
सहारः ५ १३३ ॥ 

नै 

अथ करो कवयति-- 

अम्भोजवन्धुरयमम्बुरुदादवीया- 
स्तत्सनिर्थिं जिगमिपुस्तनये पयोधेः । 
अम्भोजमम्ब तव हस्ततया ऽवतीर्णं 
सोवणैकङ्कणमिपानचिकषा समिन्धे ॥ १३६ ॥ 

अम्भोजेति । हे एयोधेस्तनये ! अम्बुरुदादतिदायेन दुरः 
दवीयान् । द्विवचनविभेञ्योपपदे इतींयघ्रूनि स्यूलदुरेत्यादिना 
यणादिकरेपो गुणश्च । अयपम्भोजवन्धुः सुधस्तस्याऽभ्बुरुह- 
स्प समिधि गदुभि्छुल्िगमिियुः सून्. हे अस्न् { तव हुस्दत्य् 

१९३ गथ कुचयोः कमखमुकुःटस्वाददयेन तत्सषिधौ विलोला 

हार्मुक्ता अरचिन्देकेशसचिधचरतक्रलदंस पङ्कस्य सातीत्याह् 1 
१३४ कमठ्वन्धुः सुयो दूरवरतिस्वात्तद्धिरदब्याकुखस्नत्सन्निधो च~ 

श्तुमिच्छन् तद कररूपस्य पद्मस्य मत्रे त्वदौयस्ःवणकङ्कुणरूपतका 
विभातीति करयोः पण्स्मदद्यं छट्धणद्धयस्य च स्ययत्यं श्रविषाद्यति। 
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करसतपेण अवकषीशम् अम्भोजं निकषा पञ्स्य सभीपे इति 
भावः । आमितःपरितःसमयानिकपेति द्वितीया 1 सोवणेकङ्क- 

णस्य मिषाच्छटेन समिन्धे मदीप्यते 1 रुधदेः सिदन्धी दीषा- 

वरिस्माहटटि आमनेषदे शमि श्ना्रलोप ईनि नकारलोपे 
श्वक्ेगियरेपे श्रपस्तथोभरेति धे सिद्धं रूपम । वसन्तति- 
काटच् 1 उसेक्षाफरैतवाऽपन्दुतिरूपकाण्यलङ्कारा इेयाः५१२४॥ 

आम्रडितैस्तत्करपक्नरागे- 
रल्युज्ञ्ङेः कङ्कणपदमरागेः } 
लीरञ्ुको दाडिमवीजटुन्धो 
विश्वम्भसरेय्॑ि व्रिप्रङब्धः ॥ १३५ ॥ 

आज्ेदितेरिति । दे विश्वम्भरेभेयसि ! तव करपद्मस्य रागैः 
रक्ति्माभिः आत्रेदितेषितेरत्युज्ज्वरैर्मिभेलेः कंदणसम्ब- 

न्थिप्द्मरागमीणभिरछीखाशकः दाडिमवीजानीति विमट्धो 
वचित आीन् । इन्द्रवजाटृत्तम् 1 रूपकाञनुयुणभ्रान्तिमद्- 

खड्ाराः ॥ १६९५. 1 

कछृताऽञचनौ काञ्चनकङ्कणस्थ- 
सक्रन्दनप्रा्महुस्तरङ्गैः । 

१३५ रषर्करुकमखा$सणिन्चा पुनदक्ताऽरुणिममिः कड्ुणजरित- 
पद्मसगमणिमिः परिपकद्ाडिसोयीजयघ्रान्त्या तत्र छु्धस्ने चिलासद्यु- 
षो चञ्चित इत्युक्तया करयोररणकमरसाह््य कडणपद्मरागमणी- 
भो च वुादिमोवीजसादये पदु रयत्ति \ 
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कराणि पाणी कनतस्तरां ते 
[अ 

| रवार्मालभिरखिाऽरविन्दे ॥ १३६ ॥ 

क छृतेति । हे कर्पाणि ! कायनकङ्कणस्यैः सक्रन्दनग्रा- 1१ इनद्रनीरमणीनां महत्त्ैसतेजोरहसींभः एताऽ्नो फृतपद्गतौ ते पाणी शेवाटमालाभिः कृताऽ्ने कृतपूजने अर- विन्दे इव कनतस्तरामरतिरयेनं दीप्यतः(१) कनी दीप्षिकान्ति- 
गतिष्वस्पाहम् 1 उपज्ातिदत्तम् । उपमालङ्कारः ॥ २३६ ॥ 

हेन्ध तावकपाणिश्मोणिमभरः कर्याणि नैसर्गिकः 

पते कङ्कणपकरागकिरणन्रेणीभिराप्यामिततः । 
तर्तरूढत्रंडाकखोचनसुहैदूैवीक्षामयो- 
दच्छदिरमकीरवारणघनायत्िन चाऽऽम्रडिनः॥१३७॥ 

इन्धे इति 1 दे प्ये !हे कल्याणि { कङ्कणगतपद्मरागमणीरनां 
किरणानां ्रणीभिः पद्ध; आप्यायितः पूरितः तथा तस्सं- 
रूढानि कङ्कणखवितानि यान विडालनोचन्खुद्यन्दि मानी- 

रनेत्रसमानि वेदूयीषणा रन्रविेरस्तेयां वीक्षया अवलेकनेन 
यद्धे तन उद्वच्छतामुद्धीयपानानां विश्रमकीराणां कीडाश्चु- 
कन्ध वास्मे नितरास्ये घनाऽऽपासेन टदयनेनाऽऽत्रडितो 

९६६ दे करयप्मि ! स्वरत खुकधषकङ्णरतेन्द्रमीरकान्तिषी- 
व्विभनिः श्िवारुपस्स्गिते कमले इव शोभति इन्याह } 

९७ अय स्वत्करयोः स्वामाचिष्ता $रुणिमा कडकःणवद्मरागमणि- 
कान्त्वा दिशुफीरतोप्वि कद्ुणगतमार्जोरनयनसदव्ायैदू य मणि 
युशनमाचाडतिन्छुन्ककाद्युकनिवारणाऽध्यासन दियुणीदत इति 

क्रकमर एोणिसाऽतिखयं चणयनि } ॥ 
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विशेपो रक्त इत्यथः । नेसगिकः स्वभावसिद्ध; तावकपा- 

ण्योसवत्छस्योः श्नोणिभरभरः रक्तिमविक्षेपः इन्ध समुरज्यरात ॥ 

शारविक्रीदितं त्तम ! अनुगुणोमे्तालङ्करौ ॥ १६७ ॥ 

काञ्चीकवीन्द्रकवनाद्पि कोमरं ते 
कस्थाणे पाणितलमस्बुजनाभकीन्ते । 
अश्रान्तमर्थिषु वहटुष्वभितन्यमान- 

दानश्रमादरुणिमानमुपैति नूनम् ॥ १३८ ॥ 

काञ्चीति । हे कर्याणि { हे अम्बुजमाभकान्ते ! काञ्ची- 
जाम नगरी तत्रयकवीन््रस्य वेदटाध्वर ममेत्यर्थः । कवबनादपि 
कोमलं ते पाणिनरमर अश्रान्तं सततं यथा तथा बहूष्वधिषु 

„ अभितन्यमानस्य विस्तायैमाणस्य दानस्य श्रमान्नूनं नियत- 
सहणिमानसुपेति भराभोति 1 वसन्ततिदकाटस्प् । उसेप्ता- 

. कडारः ॥ १२८ ॥ 

न केवरं नागनगेलकान्ते 
हस्तो ननु सणेगतो ऽधिकस्ते । 

१३८ अथ करयोः स्पौकुमारयै समधिका$ऽखूण्यं निरन्तरदान.- 
शाखस्य च चणयन्ः कविमेत्काभ्याद्पि मद्गुख्येद्धटनाय वेदा 
न्नाचायकाव्यादपि चा पेखवे वे करत निरन्तरं याच्या वाज्छि- 
ताप्यद्यनाद्िचाइधिकाऽरणं भानीन्युलयेक्षते ! 

१३९ दहे रमर 1 नक्तवलं ते करः स्वशगतः ( क्पब्रक्तात् ) अ- 
धित्रच्छिवदानाइयिको, यतो यं याचकमयं दानसप्रदण्नी- 
छर्ते स्या ऽपि खणगतः ( छुदणै भाषः) अधिकः ( आतपकं 
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य॑ संप्रदनीकुरते स निःखे 

सोपि क्षितौ स्वणगतो ऽधिकः स्थात् ॥ १३९॥ ` 

नेति! दे नागनमेशकान्ते ! नन्विति चित्के । ते दश्तः 
स्वगगतः कलपटक्षादधिक इत्ति न । अत्र पूष्दत्स्ञाणामिति 
पपर । तियं निःस्वं दद्दर संमदानीकुरुते दानकर्मणा 
ऽभिपरतमच्छति स नरो ऽपि स्वगगतः पपदरीरधिक शति 

निरोधे छत्र प्राहः सन् अधि बहु केलं यस्यसः स्य 
देत् । उपजाततिरत्तम् । शछेपालङ्करः ¶ १२९ ॥ 

असावन्ापदमर्थिनं द्रा- 

ग्टापद्ाऽभवासमहोे विधाय । 
आपत्कथादूरगमन्धिकन्ये 

करोति कर्याणि करस्स्वदीयः | १४० ॥ 

असावित्ति । हे अन्धिकन्पे, दे कर्याणि ! असौ ल- 
दीयः करः अहो इत्याश्र्य । अना भ्रापद्िपत्तिर्मस्ये तं, प्रे 
नासि अष्टापद वणं यस्य च तमानं द्राक् बीघम् अष्ट 
पदस्य घुवणैस्याऽऽवासो यस्मिन् अत्त एव अष्टापदस्य परिप 
लस्य आवासो यस्मिन तादृशं विधाय कृता आपकथामा 

~ 

[^ 
म सुशं यस्य तादश. ) स्यादित्ति करपदृक्ाभचिकस्वं कस्ये: प्रति- 
पादयति 1 त नि ष व | 

१७० अथ चिराचासस्रन तच करः साऽ्पद्माक्छञ्चन् नर स्ुद्णा 

थास छल्वा ऽ$पत्कथादुरगत्तं करेसीति त्वत्करस्य स्ुलयोदातृत्वमा- 
पञ्षिषारकर्वं चस्या 1 

३.७ 
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विप्रोष्य दूर गच्छति तं विपततिरदितं सम्पन्मन्तं चेति 
भावः । करोति । उपजातिवृत्तम । विरोधाभापरारङ्कारः ॥९४०॥ 

दीना दानेस्लत्करानादुपाततै- 
दतर स्थाने सर्णवच्रं भपच्ना; । 
आसन्नेते सिन्धुकन्ये नदीना- 
रिचतं निलयं भान्ति रद्मीकुमाराः | १४५ ॥ 

दीनेति । मो सिन्धुकन्ये ! तव करान्नाव उपात्तैः भा- तेरदानितरणेदीनाः स्वसोवं देमसम्पननत्वं, पक्ष शोभनसयु- द्रत च प्रपन्नाः सन्तः नदीनाः नेकथेतिवन्रशब्देन समासः । दीनत्वशून्या इत्यथः 1 पसे नदीनाम् इनाः समुद्राश्च एते अआश्तन् । इदं स्थाने युक्तम् । युक्ते द्रे साम्भतं स्थाने इत्यमरः । तथापि रक्ष्याः कुमाराः -फुत्राः प्रियाश्च भान्तीति ममार्थे विर यम् । शाछिनीयृत्तम । समगिकेपोक्त्यङारौ । अनर “चित्रं नते यल्लध्यात्मकातते इति प्रे कर्ण्नि मणं नि दन्तु घांपयः ॥ ९४१ ॥ 

९०६ ध्नी स्वत्कससमतिदोप्रः सख्वणेबत्यं ( सथद्र्धं ) भासा दीना नदौनाः ( सरित्पतयः ) सपि खङ्म्याः कुमारा भवन्तीति विचिश्रमर्य पुरस्छृत्य त्वचः भक्तसपदो द्भ स्वभवस्वं ( शुवधष- घत्वं ) भाष्य खक्ष्मोपरीतिपाधतया दनतुल्याः सन्ता न दाना दैन्यरदिता मबन्तीति छै चिच्येणाद् । । 
च 
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कणत्कनककङ्कणोञज्वलमणीषुणिश्रेणिका- 
महासरिदुदश्चितं मकरमर्स्थरेखाव्रेतम् । 
प्रस्य मधुनाशनं छतवत्तेव कृष्णेन तें 

कराम्बुशद्मिन्दिरे करित्तवीडनं राजते ॥ १४२ ॥ 

कणदिति ! दे शन्द्रे } कणत इन्द्ायमानानां कनककङ्क- 
णानाम् उज्ञ्दलमणीनां धरणिः किरणपद्गिरेव मदाशष- 
प्पतिस्पाम उदध्ितं श्ोमै, मकरमत्स्परेखामिधिहीमूतामिः 

पक्ष मकरमरस्यपाङ्काभिश्चाऽऽदतं ते कराऽम्बुरुदं भसध-वलान्म- 
धुनापदेयस्य नाश्षने मघुना पूप्परतेन अक्षनं च कृतवता ए- 
3 क गैलात्कङितपीडमम ५ कृतमरदने 

ष्णेन श्रप्रेण चे कृष् छृतपर्दनं गजते 
पृथ्वीरत्तम् \ रूपकश्छेपालडारौ ॥ १४२ ॥ 

स्वणेस्फुररहुविधोर्मिकमन्धिकन्ये 
रल(करं तव कर निगदन्ति सन्तः । 

आक्रान्तसत्रमुवनो हि जनार्दनो ऽसौ 
द्धैषता ब्रजति यस्य परिग्रहेण ॥ १४३ ॥ 

प्वर्णेति 1 है ऽब्धिकन्ये { हि यस्मादाक्रान्वं सर्वैथुवनं नक्त 

९४२ सञछसत्छवकटुणमणिकिरणपरभ्परारूपम्रहाससिति 
शोधितं त्वत्काऽ्मोजं तत्स्यमकरग्द्रदाने {ङतवकतेव भृङ्गेण मघु- 
सादनेन ममगघता च रत 9डं छनपरिग्रदं चच राजतदत्याह् 1 

१४३ खवर्णविलसन्नानात्रिधाऽद्ुलीयक ते करं जखाविलसन्ना- 
जाचिधघतसर्धं रल्लाकरं ( रल्लानामाकररर, समुद्र च ) निगद्न्वि, यस्य 
करस्य जयश्च परिग्रहेण कान्तसकखटखोकः समाक्मन्तस्त्वज- 
खश्च जना्दृमो युधो भवतति च्छेदेण समुद्ररूपत्वं करस्य दूति? 

॥ 
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विप्रोष्य दूरं गच्छति तं वपतरं सम्पत्तिमन्तं चेति 

भावः \ करेति । उपजातिवृततम । विरो पाभाप्ालङ्ारः ४९४०॥ 

दीना दनैस्छत्करानादुपात्ते- 

देत्रि स्थाने स्वणेवच्वं पन्नाः ! 

आसन्नेते सिन्धुकन्ये नदीना- 
श्वित्रे निं भान्ति कषमीकुमाराः ॥ १४१ ॥ 

दीनेति । भो सिन्पुक्न्ये ! तव करान्नात् उपातः प्रा- 
पेदानि्ररणणेदीनाः स्ववसं देपसम्यन्नलं, पे शोमनसयु- 
द्रं च पपक्नाः सन्तः नदीनः तैकथेतिवन्रशब्देन समासः । 
दीनत्वशू्या इत्यथः । पे नदीनाम् श्ना; समुद्राश्च प्ते 
आसन् 1 इदं स्थाने युक्तम् । युक्ते दे साम्भतं स्थाने इत्यमरः 1 
तथापि रक्ष्याः कुमारा; पुत्राः मरियाश्च भान्तीति भथमर्थ 
तवन त्ेयम् । शािनोवृत्तम । समगरिरेपोक्तयङ्कारौ । अत्र 
धिन नेते यन्नरष्याप्मक)। स" इतति पाठे करिषिने मौणनं नि~ 
दन्तु एुियः ॥ ५८१ ॥ 

श् ददार स्वत्कसास्मतिदतः खर्णवस्वे ( सुद्र्वं ) भावा 
कीना नदनाः ( सरित्पतयः) मपि लक्म्याः कुमारा भवन्तीति 
विचिष्ठमरच पुरस्छृस्य त्वचः श्रप्तसपदो दूनः स्वगवस्यं ( सुवध- 
घत्वं ) प्राप्य छद्मो्रततिपाघ्रत्तया पुभतुल्याः सन्ता न दीना 
देन्यरहितरा मषन्ती ति च्छेपत्रैचिच्पेणाद् ) 
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किस्कनककङ्कणे गञ्वरुमणीधुणिश्रेणिका- ` 

अक्सि मकरमल्सयरेलादतम् 1 
श्रसद्य मधुनाशरनं छतवतेवं छष्णेन ते 

कराम्बुदमिन्दिरे कछितिकीडनं राजते ॥ १४२॥ 

कणदिति \ हे इन्द्रे ! णतां दब्दायमानानां केनककङ्क- 

पानाम् उञ्ञ्वरुमणीना पूणिक्राणः किरणपङ्गिव मदसि" 

त्तस्य दद्शथते शोर, मकसमत्स्यरेवामििहीमूताभिः 
पप पकरमास्पद्गभिशवाऽऽतं ते कराऽम्बुरं परह वरान्म्- 

धुनामदेखस्य मारणे मधुना ु ष्परसेन अश्न ध छुतवता छ- 
स्मन श्ररेण च ङष्फवगलाकखितपीदने कृतमरदने सनते 
पृथ्वीम । सपकद्ठिपासडासै ॥ ४४२) 

स्णीररुरदटुविधेमिकमन्थिकन्ये 
रलाकरं तव करं निगदन्ति सन्तः ! 

आकरान्त्पभुवनो हि जननो ऽसौ 
दधैषतं बजति यस्य प्िहेण }} १९३ ॥ 

सर्ति } हे ऽभ्धिकन्ये ! दि यस्मादीफिन्ंसर्वधवने जले 
~~~ 

„१४२ स्मुलसव्युवणकट्णमपिकिरणपरम्पराङपमहासिति शिनं त्वत्करा$म्भोजं तत्स्पमकरन्द्ऽदानं {टववतेव भूद्धेण मधु- शरन मगधते। च छृतकड छनपरिवरहं च राजतात्याह 1 सुवर्विटसननानापिधाुतीयकं ति फर जलिसन्न- कपत रलाकरं ( र्तावामाकर, पुकः च } निगद सप्र इरयश्च परिशर 
५ 

` रच सम १ + ण भक्रान्ततकयलोकः समागरम्ततधज- ने दुधपे मदसि ऋपेण सष सद्रूपं कर्परे 1 
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रोकश्चयेन'स जनादंनो जनषीडकथ् यस्य करस्य रत्नाकरस्य च 
पिन स्वीकारेण दुरधैतामजय्यतां जति तं तव करं रत्ा- 
करं च सन्तः स्वणंस्य स्फुरन्यो बहुविधा उर्गिकाः, पक्षे घुष्ठु 
सथसस्तोयस्य स्फुरन्त्यो बहुविधा उर्मयश्च यस्मिन् ते स्वार्थे कः। 
रनाकरं र्रखनि सिन्धुं च निगदन्ति रूपक श्े° वस०॥१४६॥ 

पारकं सुमनसां तव स्थिर- 
च्छायमन्धितनये समाश्रये | 
पञ्चशाखमिह् भनव्यकल्पकं 

दानवारिपद्पोपणक्षमम् । १४४ ॥ 

प।लकमिति 1 दे ऽन्धतनये}घुमनतां देवानां पुष्पाणां च 
पालकं रक्षकम्, एवे स्थिरा छाया कान्तिरनातपश्च यस्य ते 
पुनदीनवारेरिनद्रस्य दानस्य वारिणश्च पदुमोपणे राज्यरक्षणे मू- 
खसंबधेने च क्षमम् 1 अत इह भन्ये करयाणे करु क्षमं कर्पर 
च तव पथचरासं हस्तं विस्वृतशाखं चोपाश्रये 1 रथीद्धतादत्तम्। 
शछिपालङ्कारः ॥ ९४४ ॥ 

जननि मरकतादिः साधमारक्तरलै- 
विभुमुखि निहितस्ते व्यथै एत्रोिंकासु । 

१४४ सुमनसां देवानां पुष्पाणां च पालकं सिरकान्तिमिचला" 
$नानप, द्यु्खन्रदे द्ुमकूट्पद्ह्षरू्पं चं दानादकपःवणपदटुमन्द्रपद् 

पोपक्रञ्च दाखापञ्चकककितं करं च समाश्रये इति न्छेपण करस्य 
खादपद्चश्तरूपर्वमाह 1 

९१४५ मातिस्तचाऽद्ुलायकपु गारुत्मताद्देनानात्रणमाणाेघानभम- 

दलिविखत्वयक्ररणाद्ुरसचणतां भजतामेवां केवरपद्यसगरूपता- 
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प्रसमरकरदीधियङ्कुरैरड्गुखीनां 
परिमजति यतो ऽसौ पदरागाऽब्िशेपम् ।॥ १४५ ॥ 

जननीति 1 है वरिधुपुखि, जननि ! ते ऽदूगुलीनामूर्भिकाघ 
निहित मरकतादिर्यतः प्रमे; कराणां दीधिसीनाम् अङ्- 
रः पदमरणगेण माणिक्येनाऽविक्नेपप् अभेदं भजति ततः 
व्यथं पुव निदितः । पाखिनीदत्तय् । काग्पलिद्तद्रणार- 
हारी ॥ ९४५ ॥ 

राण श्मेत्तव उुमाऽद्गुरिसङ्गर्ध 
.वीटो मुरन्तकमुखे भकटीकरोति । 
मुकसुचूणेनवपृगगनागवह्ी - 
पणीत्मनो न खल रागकथा ऽन्यथा ऽस्याः ॥ १४६॥ 

राग॑पिति । हे सवे! तव एभाऽङ्यलिसडन कन्ध समगं सक्त 
मानं नीटी कर्ज मुरान्तकस्य हरमे भकदीकरोति । अन्यथवं 
न्ते चेव गुक्ताश्ठवूरणं नवूगश्च तौ गच्छति तस्था नागपर्स्याः 

परोन्पेबात्मा स्वरूपं यस्यास्तस्या अस्याः वीच्याः रागकथा 
रक्तिमवातीपि न खलं 1 ब्तन्ततिरुका { सद्टणकान्यलिङ्ग 
अलङ्कारो ॥ ९४६ ॥ 

पस्था व्य्मेवेत्यद्ु लीनां रकति्ाससिद्ाथरं वणयस्चाह् 1 
१४६ मानस्त्ववा ममवत युख सरिविने नस्वूने शु्रच्युणन्छमु- 

सुकदारतनागवद्यीपश्ररूपे = रक्तिम।ऽसम्मवा्थदङ्करीसद्र देवार 
यममङ्ज्मन्तिरनस्ताम्बू-रयगेर्पादकतया तत्त = 5धिकमाण्यं 
चे फराह्ुलोनामिति वर्णयति ॥ 



२९२ सम्यास्याऽउतरणे ठकष्मीखलदखे 

लोकश्चयेन स जनार्दनो जनडकथच यस्य करस्य रत्नाकरस्य च 
पवि स्थीकारिण दरधपेतामजय्यता व्रजति तं तव करं रत्रा- 

करं च सन्तः खणंस्य स्फुर्यो बहुविधां उभिकाः, पक्षे घुष्टु 
अभसस्तोयस्यं स्फुरन्त्यो बहुविधा ऊर्मयश्च यस्मिन ते स्वार्थे कः 
रत्नाकरं रत्रखनि सिन्धुं च निगदन्ति रूपके वस०।॥१२६॥ 

पालकं सुमनसां तव स्थिर- 
च्छायमन्धितनये समाश्रये । 

पञ्चशाखमिह भव्यकल्पकं 
दानव्रारिपदपोषणक्षमम् ॥ १४४ ॥ 

पालकमिति 1 हे ऽन्धितनये ! सुमनसां देवानां पुष्पाणां च 
पारक रक्षकम्? एवं स्थिरा छाया कान्तिरनात्तपश्च यस्यतं 
पुनदौनवारसिनदरस्य दानस्य वारिणश् पदमोपणे राज्यरक्षणे मू- 
ऊमसंवधेने च क्षमम् । अत इह भव्ये कल्याण करत क्षमं कल्प 
च तथ पञचदासं दतं विस्दृतगरासं चोपाशये 1 रथोद्धताट्त् 
ऋेपालद्ारः ॥ ९४४ ॥ 

जननि मरकेतादिः साधमारक्रलै- , 
+> 

विधुमुखि निितस्ते व्यथै एवो 

१८७ सुमनसां देवानां पुष्पाणां 

$नानप, द्युमते द्ुमशट्पषक्षरकप 
पोधकद्य द्ास्वापञ्चकक्षणित फर 
अदपलष्वङ्पस्यमाद्। 



खोन्दर्यस्तथक्षः ८ 1 २९५ 

दूगुखीनां कोटीरप्राणि जषन्ते ते तव नखा नखराः रथेन 
सितस्य सरस्वसा नयाः द्रस्य समापतनेनोहतस्य जातस्य 
ह्रदस्य तनुचीचिकानां सुक्ष्यरदरीणां समुज्ज्यलानां फनान्प्र 
दिण्दीसार्णां उखां दर्पति + नकुटकं त्तम् । उयमारूपका- 
रुङ्रौ ५ १६८ ए 

समाननामा स विधुः समानश 
द्शोह् मावानिति मातरीष्यया । 
प्रशस्तयोस्तात्रकहस्तयोर्िधु- 

दश्ाऽ्रतारान्विदये नखात्मना !॥ १४९॥ 
सेति । समानं नाम यस्य स इति वह्रीहौ एते उयोतिर्भ- 

नपदेखादिना समरस्य दुनिवारत्वात् मनेन तुर्या घदितं स- 
मारतं नामाऽमिधा सस्य स विधुर्धिष्णुः दश भावान्मस्स्यादिरू- 
पाणि प्षपानरे समाप इति ईष्पेया ऽप्तमया । अक्षान्तिरीर्यै- 
समरः \ विधुशवन्द्र इद प्र्षत्तयोस्तावकयोर्ई्तयोनेखास्ना न- 
सेख्पेण देश्चाऽवरताराणन्वदष ) उपद्रवात् } शछेपोसेक्षा- 

रङ्कार ५ ९४९ ॥ 4 

परिमाति वाराशिषरेण्यकन्या- 

भ्रशस्तहस्तोदछसितो नखारमा । 

९४९. चिधुत्वेन समानाऽभिधे चिष्णु शा $चतारान्िदधे ह्तीष्य- 
येव विदुः ( चन्दः ) स्वत्कर्नखद्दाकसरूपणाऽवतीणे इतति फर न~ 
खानां विद्यक्रानं चन्द्ररूपत्वसुत्मक्षते । 

१५० मगवह्मीष्छ्सीचराजम्रानो नलात्मा चन्द्रौ पिगत्तचिश्नानक्ष 



२९४ सव्याख्याऽवत्तरणे रक्मी दले 

मवाऽन्धकुपे पतिताय महां 
दु्मोचकर्मोत्करकर्कंशाय । 
कराऽ्रलम्बं कमठे दद्एसे 

तद्ञ्चरं ते तत्त एव रक्तम् \॥ १४७ ॥ 
भूेति । हे कमले ! भव एवाऽन्धप्रधानः कूपस्तास्मिन् 1 शा- 

कपाथिबादित्वान्मध्यमपदरोपिसमासः 1 पतिताय तथा दुःखन 

मोक्तु शक्यूानां कर्मणाप्र॒ उत्करेण समूहेन ककंणाय कटि 
जाय मद्यं बेङ्टकये करावलम्बं करग्रह ददासि तत एव हेतः 
तद्र कराग्रे रक्तमिति भावः । उपजातिहनत्तम् । उपमा- 
खड्लर ॥ १४७ ॥ 

अथ नखवणेनम्-- 
दधति नखास्तवराऽम्ब तनुदेमरुताभभुजा- 
रुचिरकराऽरविन्दचरूदङ्गुलिकोटिज्ञपः । 
सरथसरस्वतीक्चरसमापतनोपनत- 
इदतनुवीचिकाऽञ्चरुसमुञ्ञ्वरफेनतुरामू ॥ १४८॥ 

दधतीति \ हे ऽम्ब { तन्व्याः देमरुताभाया; सुवभवद्ठी- 
त॒रपायाः शजाणः सम्बन्धिनि रूचिरकराऽरविन्दे चलरताम- 

१७७ अय वसुस्त्यजकमःघकरिनतराय संसाराऽन्धक््पपतितायं 

मष्ट यतः करावलम्बं ददासि तत पव सुकमारतरे ते करे $थिमो- 
चणम इत्याह । 

९४८ ददाम ङूयखुव्रणयलछसेसमयाहुसुन्दरपाणिकमलाग्रचल- 
दख्णाङ्गुटवश्रगनाः द्युप्राष्वक नखाः सरस्तीसरिषठिशअद्वीचीषि" 
लस्तफनसाघमस्य द्घतीस्याह । 
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दूगुखीनां कोटीरग्राणि जुषन्ते ते तव नखा नखराः स्येन 
सितस्य सर्वया नयाः रस्य समापतनेनोद्वत्य जातस्य 
इदस्य तनुवीचिकानां च्ष्मरहरीणां सुज्ञानं फेनानां 
दिण्डीराणां तुलो दधति । नकटकं त्तम् ! उपमारूपका- 
र्कार ॥ १७८ ॥ 

समाननामा स विधुः समानक 
दशेह भावानिति मातरीप्यैया । 
प्रशस्तयोस्तावकहुस्तयोविधु- 
दशाऽवतारान्विदधे नलात्मना ॥ १४९॥ 

सेति । स्मान नाम यस्य स इति बहुव्री छते उ्योतिर्भ- 
नपदेसादिना समावरस्य दुनिवारत्वात् मानेन तुर्या सदितं स- 
मानं नापाऽभिधा पस्य स विधुर्बिष्णुः दश भावान्मत्स्यादिरू- 
पाणि प्तमानक्ने समाप इति ईष्चेया ऽ क्षमया ! अक्षान्तिरीर्ये- 
समरः 1 विधुखन्द्र इद भक्षल्योस्तावकयोरैस्तयोनखात्मना न- 
खष्ूपेण दश्षाऽवरचारान्विदधे \ उपेन्रवजादरत्तपर । शछेपोसक्षा- 
लङ्कारौ ॥ ९४९ ॥ | 

विभाति वाराशिषरेण्यकन्या- 
प्र्स्तदृस्तोहछत्तितो नखात्मा । 

२४९ विशुलवेन समानाभ्भिघो विष्णुर् शाऽवतायन्विदधे नीष्य- 
येव विधुः ( चन्द्रः) त्वत्करनखददाकरूरणाऽवदोभं ति 

सगा चल्तदामा अन्द्ररूपत्वसुत्प्रक्षते } 

९५० मयवतेःकरवराजमाने नखात्मा चन्द्रो विगततविश्नागक् 



२९६ सव्याख्याऽधनरणे रक्मीसदक्ने 

विधर्रिचित्रागम एव नूनं 
नाऽपतौ तुखमिति यत्तः कदापि 1 १५० ॥ 

विभति । वागदिषिरेण्यम्य सिन्धुश्रषठस्य कन्यायाः 
भासे दृस्ते उह्टसितः शोभित. अभौ नखात्मा विधुते निश्वये 
उदेक्षायां षा 1 यतो विशिष्टः चित्रागमः रद्धहासाऽपक्षयशू- 
न्यरूपाऽऽर्यमापिर्गस्मात्ततस्तुरामन्यमाम्यं नैति 1 अथच 
यतः कन्याराशियुक्तं मग्ते हस्तनक्षत्र उरछासतो ऽप्ययं विधु- 
पिगतः वितागमः वचितरानक्षत्रशसिवस्य सः अतस्वृलाराशि 
भति न भाग्रोति। उवेनद्रवज्!द तय् । छेषोसे्ताल्ङ्कारौ ॥१५०॥ 

क्षत्रं तदेव कथयन्ति बुधाः क्षतेभ्या 

यज्ञायते यदुपतेदेथिते ततो ऽहम् । 
यस््युत क्षतशतं तनुते प्रियाऽ 
नक्षत्रमव तदवैमि नसं तदीयम् ॥ १५१ ॥ 

क्षत्रमिति । हे यदृपतेदैमिते ! यत्सतान्नादात्नःयते तदेव 
त्रं सत्निय इति बुधाः. कथयन्त भल्युव पुनर्मवदीय॑ नख 
नस्ति खं सुखं यस्मानरखर च मियङ्ग क्षतानां शतं वितनुते ततो 
हेतोस्तमखं कषाम नाञ्वैमि । तषट नक्ष तारकेव जानामीति 
युक्तयुक्त्या निरूकक्तरलङ्कारः \ वसन्ततिलकारत्तम् ॥ ९५१ ॥ 

श्रसमागमस्तुखसरिगो न मवतीति चैचिडपमादिष्डुर्यन् प्रसिद्ध. 
च्न्द्रादिचित्रो भ्यं चखडन्द्रो निरुपम शस्थाह् । 

१५९१ क्षनात् तरायते यत्तव क्षत्रमिति श्चत्रपदग्युत्पत्तेः प्रसिद्ध 
श्वातक्सनात घ्राणं तु दुरे उपरीस्येन यो भगवतो ऽङ्ग कषतान्युत्पादयति 
स कथं क्षश्रपद्बाच्यः स्यादतस्तं न्त्र कल्ये इति सचमाकार न- 
खस्य नक्षद्ररूपत्वं प्रत्तिपादयति । 



, सैन्द्स्तवष्तः ८ । २९७ 

{ अथं करकमले कवयत्ति-- 

पाथोजाक्षमृजान्तरालव्रसतेः पाटयायान्चिरं 

पाण्योरक्षिणवामयोः स्थितिमती पे दिरेतां भियम् । 
तत्रैकं हरिदुश्ययेभयुकितं खेदाददाक्षिण्यव- | 
दयोगोत्थाद् धरुवमन्यदेति हसितं दाक्षिण्यशास्याश्रयात्।1१५२॥ 

पाथोजेति ! पाथोजाऽक्षस्षय फञ्नेवरस्प हरेथजाऽन्तराके 
चप्ततिर्यप्पास्तस्याः पद्माऽऽनयाया सक्षम्याः दक्षिणयमयोः 
पाण्योः करयोः सितिमती प्ते फषटे धिये दित, त्त्र प- 

दयमध्ये हरिणा द्रा इकयपोदषटु योम्ययोर्ययोमैध्ये एकं सा 
समुखे स्थिता ऽतो घामकरम तदेव युकुलिते हरर्दक्षिणचक्ुपः 
सूरयस्वादिति मादः ) अन्न भमाणानि अश्रि च्ठषी चन्द्र 
सूम दिशः परोत" इति सुण्डकश्ुतिः । नन्वत्र कस्य सूयैतवं 
कश्य वा चन्द्रत्वम! इतति चेच्छृणु युक्ति । द्षिणचक्ुपो मु- 
ग्त्यस्वारप्रधस्वै ग्राह, पाुपसर्वाजुकरमारम्ये शुततिरपि अथ म- 
ण्डठं दक्षिणमक्षि हदयं चाऽपिषठितं शुद्छानि यर्जृपि मगवान्पा- 
कब्रस्कयो पतः भाप विवस्वन्तम्" इति ! ततर धुषमितयुखेन्ञा । 
अदाक्षिण्यं वापाङ्गसरमनोदार्यं चाऽस्यास्तीति तद्रो योगात् 

- उत्थादुत्पत्रात्तदुःखादितिःअन्यदाक्षिण्येन दक्षिणलेनौदायिण 

-------“~- 

१५२ दरिवक्षस्यख्वियाज्ञमानमगवतीकरगते कमकत धियं 
दर्ता, हरिणा ददययोयैयोः पद्मयोर्मध्ये चामकस्गतं ति प 
ऽछम्यितचन्द्रकपदास्नित्रकिरणसं पकतन्सुकुलितं, दक्िणकरण्च श 
खयो बकदग्नित्रसां सुरादि क्तितमिपति सचमत्कारं दश्चयति। 

३८ 



२९८ सथ्याशयाऽधतर्णे टक्षमोसदसर 

च शालते तस्य । ताच्छीरये णिनिः। अश्रयाद्धसितपेति । ति- 
कामित उ्मन्ना । शरादूलप्रिकीटितम् ॥ १५२ ॥ ` 

अय रोमारि व्णयति- 

रोमाङि द्रागुद्तां नाभिरन्धाद 
‹ , . व्यालं त्रिकः; परगेहे भवत्याः । 

गाटारोजस्मेरहाराऽग्रजाग्र- 
दलं नूं तच्छिरःस्थं प्रतीमः ॥ १५३ ॥ 

रो्माखमिति । हे पदमगेदे ! नमेः रन्धाद्धिकाव इद्रतां 
गोमा व्माटीं विद्मः जानीमः यत्तः ततो नूनं गादयोरुते- 
जयोः स्मरस्य विकत्तितस्य हारस्याओ् जाप्रदीप्पमानं रत्र म्- 
णि तच्छिरःस्थं व्पालीदिरःस्थम् इति मतीभः विग्रः । शादि 
नीरम् । उलसेक्नारङ्ारः ॥ १५६ ॥ 

शारः सूरात्सना शक्ष्णः समजनि यमुनव्युद्ततेष्य॑व गङ्ख 

जाताय्घर। तस्य गाणी किङ तद्पि तवापत्यतेत्यत्र निन्दाम् । 

१५३ दे रमे ! तव नाभिरन्धान्िः स्टना नाला रोमा सर्पिणी जानामः) पावरकुन्तरचिद्छरद्धारनायकमि च तच्छिर.स्य माखुर ते भरताम इने सेमी व्यारात्वनं वणयततत। 
५ १५४ हे मासः | भगवत खूवात्मकान्नजाचयसुना $जनीति स्त. भ्यव गाङ्गा नत्पादयदुद्भूता, पुनरात्मसाम्यग् ॥ यदन्त तां निरि मिष पात्रूजायास्तस्या भौरसत्वा$मावेन गौणाऽपत्यतां व 
त 
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~. 

तस्याः कर्तु तवाऽसौ किमभवदुदरे भालुजा रेमराजि- 
व्पाजाद्धि्ास्व पलन्याविदुर्दरभव मुख्यक््या द्यपत्यम्१२५० 

शषौरेरिति \ दे विश्वाऽम्ब ! शौरेः श्रीटृष्णस्य सूरालनः 
सूभैरूपस्प अक्ष्णः सकाशाचभुना समजनि उत्पन्ना इति उद्रता 
ईष्यी अक्षमा यस्या; सेव गङ्गा भागीरथी तस्य शेरे चरणे 
लाता, तयापि तदपि तवाऽपस्यता तोकतः गणी गुणादागता 
फिर । इत ! इति चेत् दि यसात पल्याः उद्रभदं साक्षा- 
स्नठरभवे युख्यदस्या शक्तिरस्या अपत्यम ओरसं विदुः । 
तदुक्तं विज्ञनिश्वरे दायभागविभागावसरे दशविधयुत्ाणाम् 'ओौ- 
रसो धर्मपतीजस्तत्मः पुञ्जिकाषठुत" दति । इति तप्पा मागी- 
स्थ्याः निन्द कुत्स, निन्दा स्यादष्वादे ऽपि ऊत्सायापपि 
योषिति इति दनी । कंतु तव लक्ष्म्याः उदरे रोमरनिः रोः 
मावखेन्यौजात्कपटात् अभवदुतपन्ना किप १ उसेप्नाकेतवापन्हु- 
मररुङ्ारौ सम्पर् ॥ ९४४.॥. 

जतु कसारिमु्टी व्यवत्तितमाविकामाजि सयस्तनकष्मा- 

अृदयामभ्याशदेदो तव जयति से रोमरूपा शतघ्नी । 

चमुना स्यदुद्रे रोाविर्पेणोदधूयोरसस्वेन तां निन्दतीति चा- 
चयण सोमश््स्या यञुनारपस्वं परतिपाद्यन्नाष 1 

१५५ श्ुर्तसद्बरे भगवतो अुष्य जेतु ते स्तनपव्रतङूपराजभ्या- 
सुषु ्^मत्त प्य तत्समापे राप्नावालरूपः चत्र स्यव्वष्टमनि स्यज्ञु- 

भलकूपे सधे यने च पवतमण्डस्र मामी यच्छतमुखनिमेत्वरतघ- 



३०० सम्पाव्याऽषतरणें मीस . . 

दत्ते नामी रमे सजघनधरणिश्रन्मण्डले यन्मुखोय- ` 
तप्ायःपिण्डपातस्थरनियमद्ते करैत तैपुतीतिम् १५५॥ 

नेतुमिति 1 हे रमे ! काम।ऽजौ इत्यधिकामाभि मदनयुद्धे . 

-धरते श्यः । शठमूतौ कंसारेभेगवतः यु मति जेवुं सो 
भवौ सयस्तनौ यौ क्ष्मागृतौ राजानो पक्षे सथः यौ सनक्ष्मा- 
भृतौ कुचपग्तौ ताभ्यां करैभ्यां व्यवसितं निश्चितमित्यर्थः । 
ततस्तयोः अभ्याददे समीपे तेव रोमरूपा शतध्री जयति 1 

यन्दुस्रोधत्तप्तायसः पिण्डः गोलकः तस्य पातस्थलस्य नियम 

कृते निश्चयार्थं कल्पिते सन्ने सन्नद्धे धने निविडे धरणिषटन्म- 

ण्डे नितम्बपतदेशे च शरल्यरूपे नभिः क्स्य गर्वस्य 

भ्रतीति भयं दत्ते ददातीरयथैः 1 स्लग्यरारत्तम । शछेपरूपको- 
सेप्नालङ्कारा; । अत्र रोमरेखाख्ययन््मित्यपि पाठः ॥ १५९ ॥ 

अभ्युयता ऽऽस्यसुरमिग्रहणाय रोम- 
रेखापडङ्भिततिरम्ब पथि प्ररूटम् । 

उन्तुङखसद्रतमुरोजगिरीन्द्रयुग्म- 

मुखद्धितुं चिरमुपायमुदीक्षते किम | १५६ ॥ . 
अभीति । हे अम्ब ! रोमरेखैव पडड्ीणां भ्रमराणां ततिः 

$योगोपा्ताय विस्चतगरैघ्रान्ति जनयतीति से ९ 
बणेयति 1 लि शतशनीपेण 

१५६ अधररसस्य  सौरभन्रदणाय 
मधुकस्पटी मानेमाक्रम्य 

` हतमृष्वमुखी भूत्वा समुदिते 
लिस्पतां रोमपद्कूः प्रतिपादयति \ 

# भत्ता रोमरेखाङ र प पा 
पखनसुन्नन। कचनिरेयुग्मसुलु-, 

कामन्युत्येक्षमाणो शृद्धा- 
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पद्गः आस्यस्य सुखस्य सुरभिः सुगन्धः तेप्य ग्रहणाय अभ्यु 

यता उद्युक्ता सती पथि मरने पररदयुदूतप् उसुद्धमद्धततम् 
उं प्रस्परसर्र-यदूरोजगिरीनदरयुग्मे ज्लनपवैतद्रयष् उद्ट- 
दविदमतिक्रामितुर उपायपरुयोगं चिरं बहुकार्य उदीक्षते , 
अवरोकयति किम् { उसिक्नाषूपकारद्कारौ । वसन्तिख- 
काशत ¶॥ १५६ 

रलावसी तव रमे वरमेखलाया- 
मङ्गारपङ्किरविदूरमत्ता त् तस्या; । 
रोमावरछी तदुपजातविशीर्णमृर- 
धूमाऽऽद्तिं वहति शक्रमणीव नीला }} १५० ॥ 

रतरेति । हे खे { तव वसमेखलायां रनावरडी अद्गारप- 
क्कि चस्या अद्गारपद्धुः अविदूरगता निकटवर्तिनी शक्रम- 
रीव नीरा सेमावरी वदुपजातस्पाञ्गारपदङ्किमवस्य विशीण- 
भूलस्य च्छिन्नमूलस्य धूमस्याऽऽकृति साम्ये वहि ! वसन्ततति- 
खक् । रूपकनिद्रीनासङ्कारौ ॥ २५० 1 

निःश्रेणिका नाथदशोरुरोज- 
दुगाऽधिरोहे तव रोमरेखा । 

१५७ खय मेखललागनर्ावद्या = माच्ुरतय्रा = अद्धाररूपतवं, 
हस्ल्पगवाया मीरुमणिनीखापा रोमावस्याप्तवुदिवविच्छि- 

५ ५ 
श्नमुखधूमरूपसवं वणायश्नाद् 1 

=, नदुरते व क अ नपरम्पर 
शप्र अथ भगवदृदषटः स्वनदुर्ञचसदण स्तोपानपरम्परा घा, स्व- 
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३०२ सव्याख्या$षतरणे ठ्मीसष्टस्ने 

` छवण्यर्दमीवरेणिका वा 

रतीरभूपालक्रपाणिका वा ॥ १५८ ॥ 

निःप्नेणिकेति । दे रमे ! तव वरमेखला नायस्य हरः 
† उरोज स्तनपरते ऽधिरोहस्याऽऽरोहणस्य निःप्रोणका अं 

रोहिणी "जिनाः इति लोके वा ! छावण्यलक्ष्म्याः बखयिः 
वा । रतीशभूपालस्य कृपाणिक्रा करवालः (तरबार' हंत कवे 
अव स्मत्र बाब्देन उपमानाऽनिगीयवणोनात्ससन्देहारङ्रः 
रूपः च 1 उपजातिष्टत्म् ॥ ९५८ ॥ 

स लदवभसमुद्ध्यो ऽपि हि शुचः संदायकैः सायकैः 

पञ्चेष; पितरं च वञ्चयति यत्पञ्चायुध माधवम् 

रुग्ना नूनमतो जगजननि ते रोमावलिच्छकना 

तानद्रोदिसुतभसूत्युपनता दुष्कीर्तिरेवोदरे ॥ १५९ । 

स इति स पञ्चेषुः तव म भौत्स्वो यस्य सो ऽपि शच 
शोकस्य सन्द॒पयषद्ादधिः सायकः वाणेः पञ शङ्कचक्तगदा परशङ्गाख्यान्पापृधानि यस्प ते माधवं पितरं यथस्पादधर्या 
विपरलम्पयाति अतो दे जगज्ननि ! तातायं हुदयतीति ताते द्रोही स चासौ छत तस्य मघ्ूत्या उपनता उदवता ष्की 

छ्वायण्यल्मीचेणो वा, कामभूषखड्कलतिकः वेति सोमायदयां 
श्रयसुन्श्ने । 1. 

१२५९. त्वद्र्म पमुद्नः कासः पीडादायिभिः रै 6 : शरः एञ्चायुधस्र पे खापवरः माधव यथ्यागुधस्वेन स्पध्रमानः व त व कः र ध र त, अत सविगुन्यकथरस्यजन्या दष्क तिः रेमाविरूयेा " वं ष् स 
तोर सेला क्ति १ मिति चालुरणोसक्चे ) इतप्तभूः 
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पयश्च एव ग्रा सक्तेत्ययैः ! नूनमियुसेक्षालङ्कारः । कैतवा- 
पद्यत । शार्दूलविकरी हितं त्तम् ॥ १५९ ॥ 

रज्जं रोमालिरूगां गुसकुचकरुशारम्बिनीं जीवनारथी 
मातस्तवृन्नाभित्रापीपरिसरमनयन्मन्मथौ जातत्प्णः। 

दृष्ट्रा तामलयगाघामिह् न पुनर दैष्यैमस्या इति श्री- 
स्तामेञ्छन्तत्र रञ्ज न ष उपरतिः शस्बरध्वंसिनः स्यात्॥१६०॥ 

रज्जुिपति \ हे मातः ! जाता तृष्णा ठषा यस्स म- 

म्मयः जीवनपुदकमथयति भाययति तादृशः-सन् रोषािः र- 
पम् आक्रनिर्थस्यास्तां रज्जं शरुुचकरश्ारम्विनीं महतोः 
स्नघ्टयोः आरुम्विर्नी कृचा नाभिषाप्याः परिसरं प्रान्तम् 
अनयत्, ततस्तां नाभिवापीम् अत्यन्तमगाधामतटस्परनिनीं 
दष्टा दे श्रीः ! पुनरस्या रज्ज्वा द्यम् अं पर्याप न इत्ति 
तं रज्जु तत्र ओज्छरत् । उञ उत्से अस्मरद् । शम्बरस्य 
तदिघाऽछुरस्य उदकस्य च ध्वोननिनो नाकस्य तृष उपरतिः 
श्रान्तिः न स्पाच्छापि न भवेदित्पथः 1 अत्र वापीकलगरानां 
समृद्धारपि रज्ज्वा अपुणेता विघ्र इति मावः । सग्धरादतम् । 
उसेक्षाथीन्तरन्णासष्छेपालङ्काराः ॥ १६० ¶ 

रय अश रोगि रज्जुरेषा न्ति व्सत्कन्जिफेण, कुचौ 

कछलद्रारूयेण वयोयिष्यन् जीवनार्थं ( निजश्राणनकामो, जलार्थी च } 
कामः कुचकलश्ाकन्विनी रोमावलिरूरं रज्जुं सङ्चातस्पृदो जात- 
पिपासश्च सनु रवन्नाभिवापीप्रान्तं श्रापय्य , तामत्तीच गमीरामा- 
खोकय रोमद्छिरूपरज्छधेव्यं न पयोक्चमिति पयौरोच्य तरेक्षमीपपवा- 
स्पाक्षीत, यतः दाम्वरविनाशकस्य ( फामस्य, जलविष्वंसकस्य च ) 
दवः छास्तिः न कद्रकीत्याद् ॥ 



१५४ सखम्याख्याश्यतर्णे स्मसदस 

घरदलिग्रमे रतिमखे ननु यौवनात्मा 

न।मीविखाऽचटुयुतोदसवेदिकायाम् । 
यूपं तनोति तत्र रोमरतास््रूपं 
दक ऽस्य सङ्गतमुरोजयुगं चपलम् ॥ १६१ ॥ 

रवति 1 हे रमे ! नोन्वात विते । रतिमले घुरतयङ्गे 

यौवनात्मा तारूण्यशपः करतात नाभीविखपेव अवटोगतीतया 

युतार्या८) युक्तायाश्ुदखेदिकायां रोमटतारूपं यूपं तनोति 

श्राययति) सेपणाधामस्यथेः । अतो ऽस्य संगतं संबद्धम् उर! 

जयुगं इुषदरदरं चारम् इति युपरत वलयाऽऽकारः का- 

एविशचेपः । चपाठो युपकटक इत्यमरः । वसन्तत्तिककाटत्तम् । 

रूपकोलेक्तालंकारो ॥ ५६१ ॥ 

रतीशमातस्तव रोमव्रछिका- 

मथी मनोक्ञा यमुना पुनातु माम् । 

वक्ितयं यत्र तरद्गविश्रमं 
बिभर्ति हारां्चुचयश्च फेनताम् ॥ १६२ ॥ 

रतीति । दे रतीवामातः † थत्र युनायां चलितियी त~ 

रङ्भावं चेत्यपरं हारांश्चचयः फेनतां विभि सा तव सेमव- 
छिकासयी मनोज्ञा यथना मां पुना पावयच्ित्यर्थः । वंशं 

वृत्तम् 1 रूपकारद्कारः ॥ १९६२ ॥ 

९६१ दे रमे! स्डुरताऽध्वरे ऽध्वयुर्यो वनं नाभीगयुतो 

=] £ य र्त तोदरषेदि ‡ 

शेमरखुतारूर छचकरसतोपरोभित यूप ( पुवः व 

शदः इति रोमा यूवरूपेण वणेयति 1 य तनोतीति 

= 
१९२ अथ वकित्रियतरड!ऽः ङु, न्विक 

रो ता दारकान्तिकेनविरुसिवा ते 
मायिरूपा काचिन्दी मां युनास्विति यमुनाङ्पेण रोमा बभेवति। 



सोन्दधप्तवक. ८! ३०५ 

स्तनाऽद्रिमगजञ स्थिरहारदेमा- 

सुभ्राऽ्वुधी रोमलता मुरारिः ! 
वटच्छद्; स्यादुद्र् तव्राऽम्व 

, चटितं चित्रमिहौपधानम् ॥ १६३ ॥ 
समेति! दे ऽम्ध ! सनाद्िभानि स्तनप्ररच्ये स्थिरहार- 

क्षोमास्पे घुषाम्बुधौ तव रोमरतारूमो मुरारिरैरिः, उदरं न- 
रस्य च्छ् पर्ण, दरु पर्णं छदः पुमानित्यपरः । एतं बलीनां 

यम् इह उषवानप् उपवह् स्याद्धनेदिरप्थः \ उयन्द्रयजा- 
गरृ्तपर । सूपकार ॥ ९६३ #॥ 

नामीसरोरोध्रसि नारिकेट- 
दरमभ्रमे रोमता ददाति । 
तदग्रटस्नौ तनुतस्तव श्रीः 
स्तनौ पुनस्तरफरुयुग्मशङ्काम् ॥ १६४ ॥ 

नाभीत्ति । हे श्रीः ! तवर नाभिरूपस्य सरस; रोधि। कूलं 
रोधश्च रीर चेर्पप्ररः ! रोमलता नापिख्दुपस्य चरमे ददा- 
ति) पुनक्तस्याञ्ये रपरो इमौ सनौ तस्य द्रुमस्य पसयुग्मस्य 
शष तजतः विस्तारयतः । उपजातिरत्तम् । भाल्िम- 
दर्दर } १६४ ॥ 

१६३ कुः चनिरिष्रिव्तामिने दास्कान्ति्ु्रदधौ तव सेमा 
सूपस्य ॒सुर्दिपो स्तचोदस्मेय चटपत, बित्रय च चिन्नमुपधानं 
कादुः इत्याह ¦ 

१६७ नाम! सूपसरस्तदे रोमलता नरि केखनरुरूपा माति, तद्भक्त 
स्यात कुचा च नारकखुफलगयुगलक्द्ा जनयतत इति नारिरिकटतद- 

सदेण रामार चदणयतति । 
५ 

३९ ५ 



३०६ सम्यास्याऽवतरणे रपम सदसे 

नाभीसरश्चिरमगाधतरं त्रिधाय 

नारायणप्रणयिनि श्रमिणा विधात्रा । 

रोमावली तव व्रिभाति तटे तदीये 

क्षिपतेव तत्खननहेतुरियं शाका ॥ १६५ ॥ 

मार्भष्ति। हे नारायमप्रणयिनि ! अतिहयेनाऽगापमित्व- 
गाधतरम् । असत्यन्ताऽतरुस्पशेमित्य्ैः । तव न।भीप्तरधिरं वि- 
धाय छृला श्रपिणा भ्रमवता विधःत्रा ब्रह्मणा तदी तदे तस्व 

सरसः खननस्य हेतुः कारणभूता कषिप्ता स्थापिता शलाका 
कपीकेवेयं रोमावली विभाति । वसन्ततिखकाटन्तम् 1 उसक्षा- 

रुद्धाः ॥ १६५ ॥ 
सरितो गिरितो ऽवर्तीयं निम्नं 
भवि शन्त्यःव तवाऽत्र नाभिगर्तात् । 
तनुरामरुताकछिन्दजा इहो 
स्तनदोकाऽन्तिकमासरुक्षतीव } १९६ ॥ 

सरित इति । हे ऽम्ब ! सरितः न्यः गरितः पर्वतसा- 
शषादवतीयं ननम्नं भिन्त अत्र तव नाभिगर्तीव॒ततुलो- 

९६५ नामरूपं सरश्चिरखननेनाऽगाधत्तरं विधाय धान्तेन ति भिना स्तीर क्षिपा तत्खननस्नाधने ल हशलाकेव तथ रोमाधरी विमातात्ति रोमा्बलि खेदश्खाकारूपेण वर्णेति । ॥ २८६ लोके दि नधः प्ैतादधो भवतीयं नितं देशं विदन्तीति १ नव रोम.वलिरूपेषं खोकोत्तय यमुना कुचगिरिपरि- स्मासेद्धमिष्ठतीत्याश्चयनित्ति विखश्चणय सुनारूपेण स 
व स॒नास्पेण रोमावङि 



शोन्दयेस्तदकः ८ । ३०७ 

मरतारूपा कलिन्दजा यथना स्तनयेखयोः अन्तिकम् । उप- 
कण्टारितिकाभ्यर्योर्यपर! } आ।ररप्तस्य।रोटुमिच्छतीवेस्वषहौ इ- 
तथाश्वंपं \ उसेक्तासङ्कसो ऽपप्। ओपच्छन्दसिकं रत१॥१६२॥ 

दायादः पितुरेष नाभिकमले दामेददरस्येघते . 
धतिलेवरमसूययेव जननि रेपसुस्तते। ऽ्युच्छरयम् 1 
नाभीकूपसमुस्थरोमलतिकानालाश्रजात्रच्व- 
त्सारोरोजसरोजकोशयुगमष्यास्ते सुतस्ते स्मरः ॥9 ६७॥ 

दयादिति । दे जननि ! एष धाता दायाद्; । दायादौ च्ु- 
तथान्धवो इत्यमरः ) पितुदामोदरस्य नाभिकमदे एषते दीप्यते 
हत्येवमसयया शुणदेोपािष्करणेनेद तनो धावुरप्युच्छपभोनस्यं 
भ्राप्ठुपिच्छुते छतः स्मरः ऋीडाकर्दे भगवदरक्ीकरणेना- 
ऽस्याः मियशयुत्तं इति भावः ! नाभीकरूषात्सयुरथाया .रोमल्- 
विच्छाया नालाञ््रे जप्रस्खिने यद्धरत्याः सारसुरोजस्यं सरो- 
जकोशयोधुनं तस्िन्नध्यासे ऽधितिष्ठति । शादईृखवि क्रीडितम् । 
उत्मक्षालङ्कारः ॥ १६७ ॥ 

अथ -जि्लिवणन्-- 

जगस््रथीजीवनजन्महेतौ 

वङिदयी माति तवेषदरं ऽस्मिन् । 

९६७ प्रहाणं पेलग्रानरे दमेदद्रनाभिकपराप्स्थिनं शषा 
संजानमन्सरस्तन उच्कवमिच्छु्ते सुनः स्मसे भवत्या सेमालिरूपना- 
का$ग्रलग्नस्तस्मूलपयोधस्खसस्जक्ोगदढन्द खमुचनरिनमष्याप्त इति 
खल््ेक्षमाणो समाव कुचकमख्नाखनया वर्णयति 1 , 

९६८ जगच्चस्पा जीतने (भाण, जक च} चस्य हेतौ तवाऽसिन्तु- 



३०८ सव्यादयाऽतस्णे ठक्गीस्दस््न 

नारायणप्रयत्ति नाभिरूप- 

निपानसोपानपरम्पर ॥ ५६८ ॥ 

जगदिति । हे नारायणमेयसि ! जगच्र्मा जीवनस्य प्रा 
णनप्योदकसप्य च नुन्मनो हेतौ तवराऽसिमन्नुद्रे नाभिरूपस्य 
निपानस्य कूपोताऽम्बुसमावेशार्थ श्रिलादिकृतगरमस्पेत्पर्थः ! 
सोपानस्य परम्परवेयं वखित्रयी माति । उपनातिटत्तम् । शै 
परूपकोसक्षाः ॥ १६८ ॥ 

जिला जगन्ति व्रिशिसैर्जगदन्ब जेच- 

स्तम्भं तवाद्धुःमुवरि रोमङताच्छ्टेन । 
मिन्वन् मनोजन्रपतिजितलोकसेख्यां 

मूले किमस्य तिखमिव्यटिखदरीभिः ॥ १६९ ॥ 

निति 1 हे जगदम्ब ! मनोनरूपो नरपतिः विदिसैभ्रग- 
न्ति जित्वा तवाङ्ग घत रोमलताच्छछेन जयनरीरं लैतर स्तम्भं 
यूपं मिन्वन माज्पन्सननस्य मूले तिष्टभिव॑ीभि; जिततलोकसंसख्या 
व्यण्किखत्किपर १ इत्यत्र च्छरपदोक्तया कैतवाऽपदनृत्यलधारः । 
उसेक्षा च । य्नन्ततिखकात्तप् ॥ ९६९ ॥ १ 

ष 
, दरे चटिघ्रधी नाभीरूपाऽ्ऽहावसोपानथेणिरिव (2321 क = 8 ॥ ति ि या सोपान श्रेणिरूपेण वर्णयति । ४0 

१६९ दे अम्ब ! कामचूपो पतिः दारिदग ~ क तवागे ९ कारजगच्रय विजित्य रोभखसा- 
सतायाऽस्य सूरयो तिखभिर् दी [> = ~ ६1:11 जित जोकसद्व चा व्यकिखत् किमिह \ भागि तिष्छभिर्लीषमि- 



कतिः 

स्दीन्द्रैस्नवक ८1 ३५९. 

स्तातस्य नामिसरसि ुवमन्धिकन्ये 

संजग्मुयो रतिपतिव्रतिनः समाभरिम् । 
आषाढमेव करये तव रोमराजि- 

[र € 

मस्या वलिन्रितयमस्य च दभैकूचम् 1 १७० ॥ 
सतातप्पेति। हे ऽब्धिकन्पे ! नामिमरसि सातस्यैवे समाविं 

जगामेति जग्पुपः माप्तस्पेसयरथैः । रटिपतिसंज्ञस्य व्रतिन् अवारे, 
प्राश दण्ड अपाद इत्यमरः । रोपराजिं रोमां कल्ये 
जानापि । जस्यास्तव वल्लित्रयम् अस्य दमनं कूर्च जाना- 
मि ) वसन्तमिरक।टृत्तप् 1 उस्न स्ारः ॥ ७० ॥ 

ताभीवापीसव्रिधभुवि ते यौवनाऽऽरामदृच्यै 
न्यस्तं रोमावङिम्यघटीयन्तदाख स्मरेण । 

मूर तस्थ स्फुरति रचितं प।दव्ि्यासदेतोः 
सोपानानां नितयमुदधेः पृश्नि वरस्यात्मना करिम्॥१७१॥ 

नामीति \ हे उदये. पुत्रि { स्मरेण पद्रनपतेत्राजीमैनत्ते 
नाभीरूपाया वाप्याः सचधथुवि सन्निटिभूमो योवनाऽऽरामस्य 
त्ारण्योपननस्य दद्य वनाय रोमाबलिमयं तदरीयन्् करू 

२७० नाभिरूपसर्सस छना(ऽयगाहप्व समाधि ( समाधानं, यो- 
गच्च ) जग्मुषः व्तामरूवब्रहम च्ाारणस्नव रोमावदिम् आस्यसेमितं 
पालाणदण्ड, चखित्रयं च दर्भकर्चं जने पति पालाशदेण्डव्वेन स- 
मरगी चणेयति 1 ५ 

९७९ तच नामीक्यदीर्धिकासविधे तारष्यरूपापन 
रेण रोमावलिरूपं घदीयन्न विन्यस्तं 
कछिनयरूषं स्रापानलनितयं सखनं 

ोपननद््धे स्म 
+ तस्यच मूले पादूविन्यासताद्च 
.किःमिम्युेञ्त 1 



३९० सर्याकयाऽवतरण टट्मीक्षदलने 

` पजठे द्ाहनयन्त्ं “राहादय।टगेति रोके । तस्प॒ दारकं 

नयसत, तस्य दारणो मूले पादानां विन्यासस्य स्थापनस्य देतोः 
रचिते सेपानानां त्रितयं बरपारमन्। त्रिवरीस्तपेण स्फुरति 

कि१ १ रूपकोलक्षारङारौ 1 मन्दाक्रान्तात्तम् 1 ५७९ ॥ 

अथ नाभि वणयति-- 

दीर्घ नाभीव्रिव्ररसरसो देवि गम्भीरिमाणं 

स्ट द्रष्टं बृपगिरिपतेरक्षमावक्षमनि । 

गाम्भीनिकास्पदमपि रसैः पूरितं मानसं यत 

तस्य सैरं पतति जर्घेः पुति ततैव नियम ॥१७२॥
 

दधमिति 1 दे देवि ! नामौिवरसरसः दीर्य गम्भी- 

दिमाणं गाम्भीर्य स्पे दरष्टुं हपगिरिपतेहेरेः अक्षरूपो मीनौ 

अपतमर्थो, अतो गाम्भीचस्येकास्पदमादतीयस्थानं रतैः का- 
रण्यभृङ्गारादिषिस्तोयेश्च पूरितमपि तस्य हर्मानसं सरः 

स्वान्तं च निं स्वैरं यथेष्टं त्र नामो पतति । मन्दाक्रान्ता 
इसम् । शछेषारङ्ारः ॥ ९७२ ॥ 

१७२ मगवतो नयनमीनौ दोर नाभीविवर्तरसो गास्मा्च॑ भच्ठश्त्वात स्प द्वष्ुमसमर्थौ, यतस्तत्र नाभीसरसि गाम्भी व॑ (भनश्ररं, गमीरं च ) रसेः (शद्गारादिमिजच्च) परिपू भगवते माननं ( मनो, मदास्ररख्च ) नित्यं पताति । एवं च न ज मपि यत्र पति तदृगाघन्वं कथं नामं चणेयितु व) 

{~ „4 ] 

येकास्पद् 



सौन्दयैस्तथकः ८। ३११ 

अश्रित्य सजघनहृस्तिगिरिस्थितायां 

पेश्ायुधो `भृशमुदञ्चति देवि काल्च्याम् । 
नाभीमनन्तसरसीं कमले खगेन्द्र 
स्तम्भे च रोमरुतिकां विधिष्ण्यसाजम् ॥ १७३ ॥ 

आरत्या ) ३े देवि, दे कमरे ! पञायुधः कामो विष्णुश्च 

सदुत्तम जयपनमेवर दाप्तिगरिः, पक्षे सन्ना घना यामन्यो 
हस्तिगिरिस्तसिमिन् स्थितायां काज्च्यां मेखलायां पुर्या चाऽन- 
न्तमर्पी तदभिषं सरः चेयपरे करय एवे विष्णपं स्यथानप् अन्यन्न 

लेरुप्हारस्य 1धरण्ण्यं स्थाने भजति ते खगन्द्रसतम्भं गर्डस्त- 
म्भसपां;रोमखतिकाम् आश्रित्य भृशमुद्चति शोभते । अत्रै- 
कन्रर्वारांरति तानव्यः स एव पुरीपक्षे विरति ओष्ठ्यः 
शब्दः । तत्न परमाण वाग्पमरुङ्कारे यमकं शछपचिनेपु वचयोई- 
लयोमे मितः इति ! छेषा बसन्ततिलकाटतम् ॥ १७२ ॥ 

जघनयुशिनवयां केश्दैवारुमाजि 
-तियुगनयनमीनिस्दरप्णया सेवितायाम् । 

१७३ पञ्चायुधो मगननिच कामः सन्रदधमेधावृतहस्तगिरिरपं 

समीचीनजघनरूग्दस्तिसनकुखं गिरिम, अनन्तसरसीरूपां ना भिम, पू- 
जास्थाने त्रिवकिभ्धानेषसि्तं गर्डस्नम्भरूां रोमावङि चाशिल्य 

खित्तायां ाश्चीपुरीरूवायां रनयं विरासतद्याह् । 

९७४ हे कमरमुखि 1. जघनरूपसतैकनपरिगनायां केशरपतत 
षारालेठतायां मगवश्नयनमीनैस्टष्यया ( पिपाक्षया, वः 



३९२२ सव्यास्थ।{ननर्ण लक्मीसदसे 

स्वगि रसभरितायां देतरि सीन्दशै्िन्धौ 
= £ ५ ध ^ नदिनमुखि व्रेघत्ते नाभिराव्रतंशाोसाम् | १७४ ॥ 

जनेति ! हे निन दे देवि 1 जघनर्मेव पिनष 
अस्यापन्ति त्म्याम् । एवं कडा एव दवःखानि तानि मनति 
तस्यां व्ियुगरण भगग्तो सिस्य नयनान्येव मीनासनैः सेः 

वितायां रसेन तोयेन शृह्वारादिना च भरितायां पूणायां सौः 

न्दर्थरय सिन्धो नयां स्यि नाभिः आवरतेदोभां वहते । मालि- 

नीतम् 1 रूपकांनदीने अलङ्कार ॥ १७४ ॥ =“ 
अथ काजी कवयति-- 

स्न्मध्यय्टिं परितरेष्ठ्य रेते 

नाभीविखाऽन्ते ररनाण्रदाकुः । 

असावरपू्वैः कमले यदीया- 
न्ङ्गानि सवांणि च रलेवन्ति ॥ १७५ | प 

सदिति । हे " कमने ! जप्तो अपूर्वः रकानाणृदाः 
काथीरुप सै. लन्मन्यरूपां यष्टिं परिष्व ॒वेष्टपला 
नाभीविरस्याऽन्ते समीमे रोने निद्राति । अपूरवयमेवे दशयति 
यदौंयन सर्वाणि चाद्रि रत्नवन्ति रस्नयुक्तानि सन्ति 1 
अन कोते इत करयायमंपचये रदानायाः पृदाङसेन `परिणाम- 
कयनात्परणामारुकारः । उपनातिवत्तम् ॥ ९७९५ ॥ 

गेण च ) सविनयां रवै. ( द्धायदिमि,जखेश्च ) भितायां त्वद. 
पयासयम तनािराचनेरूपा विराज्ञे इत्याचनैरूपेण नासि वर्णयति। 

१७५ क(ओीरूषः सपत्तन्मध्यरूपां यष्टि परिवेष्टच नामीविलान्ते व वि .; € नः, खंखतसनाद्रो मानीति फणामान्े रत्नयुनात् लौकि- 
काःसपोदातिरिक्तत्वमस्वेलय!ह ¦ 



- सीन्दथस्तवकः < । २९३ 

सध्यादमना जननि शबच्द॑गुणेन योगा- 
जग्राह शब्दमतुरुं रश्चनागुणस्ते 
शरेः श्रवोवियति सौति सुखं स शब्दै- 
स्तुष्टयै विदिष्य किं दिप्यगिरो गरो स्युः ॥१७६॥ 

मध्मेति !ह जननि ! म्यो वदग्रम् श्रासा ऽदस्यस्वेन स्वरूपं 
यस्य॒ तेन शब्द्गुणेनाऽऽकाङेनेति यत 1 योगास्समागपात्ते 
यो रषन(गुणः क।चीरज्जुः शब्दगुणकमाकाशष(मस्युक्तताव 

` चस्परादतुलं शब्दं जग्राह अध्येत्, सः रिः श्रवोवियति 
कणौऽऽकाशचे सुखं सौति ददाति १ वथा दि--शिष्पिरदछाव- 

[~ का ̂ ् ् च ९ 

याण्यः गुरोः भिक्ञिप्य विकेपेण वुष्व्य हरपाय स्युः भवेच 
किन्त । अनुगुणार्थान्तरन्यासावङ्कारौ । वसन्त तिका ॥१७६॥ 

रतितन्त्ररहस्यमम्ब इ 

रमणीयेर्विंशदं प्रकाशयन्ती । 
(1 [^ 9, 

रसनेव रतिप्रियस्य नूनं 
रश्चना ऽसाविति ठेखकममाद्; ॥ १७७ ॥ 

अतीति । दे ऽस्व ! असौ रवाना रमणीयैः इन्दः दन्दैः र 

भै 

१७द मध्यस्तपेण उब्दगुणन (चयन्यरूपतवा अःकशन ) सम्यन्धात 
दे कायीगुणः ङब्द्युगाव नस्माच्छब्दविद्यं यद्दस्वा भगवतः श्रो 
शान्ताश्च ससं जनयनीत्ति युसेः किप्यगिरे ऽधिकां सुदं दधते 
शरयुक्त्या सशयन त्वन्ध्परद्धिप्यश्य ररनाकछापस्य रत्रा भगवतो 
शनिभमिया इत्याद १ 

९७७ निज्ञशद्दैः कामदाससिद्धान्तवतिरादका ते काशी 
ज रशना, ऽपितु कामस्य रसना, देखकश्रमाद्ात्सकारस्याने दाकर 

पथ्यते इति चदम् रणनाया भगचत्कासोरदपकत्वं प्रतिपाद यति 1 
२५ 



९१४ सन्यादयाऽ्चनरणे गक्षगौ सदसे 

तिनन्तस्य रहस्यं प्रकाशयस्ती रतिप्रियस्य काम्य नूनं रसना 

जिव, राना काची छेखकस्य प्रमाद इति । रसज्ञा रमना 

निहा, काची सक्ती रशनेति चोभयत्राप्यमरः । अत्र रश 

नासा मेखलाया मनिहवेन शब्दकरगे देवृक्तया रसनालायः 

पाद्धेखपन्हतरखङ्कारः । ओपच्छन्दसिकं एत्तपर ॥ १७७ ॥ 

उपाश्रिता मध्यममन्धिकन्यके 

निजप्रमामिः शमितात्तमस्थितिः । 
असो कूतश्रीमद्नाद्रा रमे 

न मेखला न प्रतिभाति मे खला ॥ १४८ ॥ 

उपेति । भो अग्थिकन्यके । मध्यमे वलं मध्पमपुरुपं च । 

मध्यमः स्यात्सवरे मध्ये मध्यदेदे च मध्यजे इति विश्वः । उ 

, पाश्रता सती निजमभ।भिः स्वकान्तिभिः स्वोत्करपैश्च शमिता 

उक्ृष्टस्य तमसः उत्तमस्य ्रष्प्य च स्थितिर्यया सा कृतः शी- 

मदनस्य आदरः पले श्रीमतां विष्ृपामन।द्रो यमा स॒। । अ- 
>: ~ भ = 

माद्रः परिमिव इयमरः । जमा मेखला मे वेद्धखध्वरेःरा 

दुन न मतिभातीति न) इति नच्रपस्प पकृताथेदादयतनया 

त निभि १ वद वपां रप । चस्य 
छुषासेक्ष अर्ङ्कसय ॥ १७८ ॥ 

+ 

१९७८ मधघ्यमागसुपा्चिता निजकान्तिभिर्विनार 
॥ 9 न्तामावनारैताऽन्ध 'स्थतिः 

ष न्न ते घ ; 
छनकामादरा न मेखला, माध्यमिक नास्तिकमाश्नना ध 

धिनादिषनस)धुस्वितिः श्रीमत्तामनाद्रकारिणी खद स्लधरमाचेण 

तात्कम्योद्नि छवणाद् । ख्श्रमे प्रतिभाति 



सीन्ध्यस्लयकःः ८ । ३५ 

यदृनन्तपाणिनिहितं सुमध्यमे 
वलते सव्र्णमयस॒तमम्ब ते । 

गृणब्रद्धिमान् प्रङुतिरेमनो ऽमना 

नियतं सुशब्दनिचयो ऽभिधीयते ॥ १७९ ॥ 

सदिति । हे अम्ब । यद्यस्मात्तिसुमयमे वल्रे अनन्तस्य 
भगवतः पाणिना करेण निदिते स्थापितं, पक्षे अनन्ताय भा- 
प्यक।राय पत्तद्धर्ये पाणिनये द्ूत्रक)रमुनये च दहित, पं 
सुव्रणेपयें देमपचुरं सूत्रे का्ीरज्जुः, पक्षे सुष्टुनणेमयगक्षरमय 
घुत्रे च 'अस्पाप्षरमसन्दग्धं सरारवद्रन्बत) मुखम् । अक्षोभ्यम- 
नवृश्रं च सूत्रं छुत्रविदो विदुः" इति लक्षणान् । चरुधातोः कतै- 
र खड ॥ तत्तस्माव् -अञुना पूथेक्तित द्विनिधघच्ेण णेन मा- 
धुपौदिना द्धिमान् पले अद् गणः, दृद्धिरादैच् इति द्वे ~ 
णद्ध अस्मिन् सः.सः मणृया स््रभातरेन धातुरूपय। च शो- 
भनः पुष्डुशब्दाना स्वनानां च्चिडन्तपद्रानां च निचः समूहः 
नियतम् ` आमधीयत कथ्यते । आं मपूरबाद्ाजे। यकि दपम् ! 
प्रज्जुभापिणीव्रत्तप् ! शेपालङ्करः ॥ २५९ ॥ 

१७९ हे मातः पतज्जटिषाणिनिम्नुनिदिनकारणं गगवन्करनिद्दिलख 

स्नक्वर सवण च, सूष्रे (काञ्चीदाम, इको यणचीलयादि सूचकदभ्ये 
च) यच्छेमने शुना काञ्चीदान्ना सूत्रेण च प्ररृद्धगुणे गुणब्द्धियु- 
क्त्य प्रकानस्ुन्दरः प्र्ययविध्ानावध्याद्धिना च सोमनः मन्छुखं 

सिक्तं साघुराव्दौ वश्च क्रियते साध्यन देस्यये न्छेगणामिधक्त । 



३१६ सम्याश्याऽनतरणे लक्ष्गीसष्टसे 

- श्ुतिगञ्जुनादनिचयेरभिरामा 
सवलस्मन।भिजघनदयुतिहतुः । 
व्िलप्तत्यनन्तसरस।ऽक्षियुगाय 
स्वदते मुकुन्ददयिते तव काश्ची ॥ १८० ॥ 

श्रुतीति । भे) युकुम्ददभिते ! तव कार मेखला काश्वीपुरीवं 
श्रुतेः फणैस्य धुर्या वेदस्य च मन्जुयिः पुन्द्रैनीद निचयैर- 
भिरामा वरतेन सहित नापिमिजघनं माण्यद्गस्वादे कव्व । पे 

सवे"खप्रस्य प्रत्तस्य नाभिजस्य बरह्मणो घनायाश्च चूतेर्ेतः 1 
हये त्रह्मयश्शकथा पशमयुराणस्थका्तिकमाहास्स्ये । तां चाञ्र सं- 

प्िपतः पयेन वध्रामि-- 

सदयारौ करवदीित्ने ग्बुनभवे किञचिदरिरम्बात्सवरा 
` नायातागवुलोकय तसातिनिषधि दर्याज्ञपा तां भरुः 1 
गाय्री पारकरस्य यज्ञमकरोत्तद्री्ष्य भूयः स्वरा 
यतिं जडरूपततामिति भुर्राताय शापं ददौ ॥ 

चेत्यपरमनन्तस्य सरसायाऽक्षियुगाय) पके ऽनन्ताभिथं य. 
स्परस्तन अक्षियुगाय सवैपरगत्पयात् स्वदते रोचते । छेपाल- 
ङुः(रः1 ङुटजास्य टत्तरू | ९८० ॥ 



सदौन्दुर्यस्घकः < । ३६९७ 

काश्च मुचतिकषेत्रमाहजेगत्या- . 
मिन्धे चित्रा तावकी देवि काव्वी । 
अप्या्याणां योगिनां मुक्तिहतो- 

भरतो यस्या वध्यते तायक्रेतोः ॥ १८११ 

काश्चीति हे । देवि } जगत्यां काची पुरी यक्तक्षजपि- 

त्याहुः इति सतति यस्यां ते काञ्च्यां पेरगिनां मुक्तिदितोरपि 

ता्पकेतोधिष्णोः चेः वध्यते स्वययेन वद्धं भवीति । कमैकत- 

रि यकु । अतसताचकी काश्ची वित्रा इन्ये भकाशते 1 श्रटिनी- “ 

वृत्तम् । विरोधाभाप्तः ॥ १८१ ॥ 

खव्धवासमधिकाच्चि देवि स- 

" द्रलजात्तमभिजातदीपिच्रत् । 

कंसर्हिसनकेटाक्षिपात्रतां 

विन्दतीत्ति के इवात्र विस्मयः ॥} १८२ ॥ . 

खन्धेति 1 हे देवि } अधिकानि मेखलायां पुयौ च छ- 
ध्यातं प्रष्वसति अभिजातां प्राप्स्पां, पत्ते अभिजातां 

^< कापु क्दि-कयेोप्या मधुरः कापी त्यादिपुश्तिम्कान्ते- 
गतां मुक्तिक्षेत्रमाहुः, परं तदिखक्षणेयं कापि नव काञ्ची, यस्यां स+ 
मािमरतामपि सुक्तिदातुमगचते ऽपि चना निवघ्यते इति सुक्तिपुयी 
यन्धनदेतुत्वमाश्वथैकरमिति चदनू अगवश्चिन्तयन्धनेन खेोकेन्तरे 
स्दोभ्पएये ते काञ्च्या इत्याद \ 

१८२ द देवि 1 स्थिक ({ खारि, रनाय च ) चतम 
नः छुलोनदौत्तिकाति खुन्दरकाान्तिकारी च साधुनमुदः स्वमी चीनेम- 
प्िगणच्चं मगयत््रोत्तिपान्रं नवसीेयुचते्रञछ। द । 



९९८ म्दस्वास्याऽनतरणे यमी 

छीनानां दीप्ति करोति तत् सद्रनानां दीरकादीनां साधु 
टानां च जाते कैसर्दिसनस्य कटाक्षस्य पाततां योग्यता भा 
जनतां च विन्दति अत्र कः क्स्मियः १ नको ऽपीति, रथो- 

दधतावुत्तम् 1 पारङ्कारः 1 ९८१ ॥ 
अथाऽम्बरभेनम्- 

अस्पादस्पं तहरग्नं च छग 

वासस्तस्मिन्नथतः शब्दतश्च । 
अम्ब सिटादस्बरं वीक्ष्य काची 
दम्भादिद्युत्तत्र त्रियोतते हि \॥ १८९ ॥ 

असेति । हे ऽम्ब ! अरपादल्पमतितु्ष्मं सद्र, तसि- 
न्वरे रप्र बातथाऽसप्रदस्पमिसन्ययः । तज वासस्तु शब्दतः 
अम्बरसंज्ञम), अथतः सौकस्यादप्यम्बरमिदं वीक्ष्य ॒सेदाद्- 
म्बरमिदं भम विद्योतनस्थानमिति मत्या तत्राऽम्बरे काश्चीद्- 
म्भामखलमिपिण भिचयुद्रियोत्ते हि निश्चयेन । द्म्भादित्यत्र 

विभाषा गुणे ऽखियामिस्यत्र विभपित्ति योगगरिभागादिय हेषु- 
पञ्चमी । शाछिनत्तम् । श्ेपकेतवापदनुत्यङ्ारौ । अत्र 
पये अरपाटपकं तवर वलधरमिहापि लप्र वासो ऽयतो ऽम्बरमिदं 
नद एष्यथ । तद्रभ्यैसलयनयोगवमेन काजीदम्भान्पद्स्व 
भरत विभाति विद्व” इति करिपते विच्छित्तिविरे पः॥९८६३॥ 

५ 

९८३ सुषमत्सुखमनरं ते मध्यं तद्धनं तथाविधं चघ्नश्च चसा 
काशररूपाऽ्पाद्ध पचाचिः्वादम्वर वीकय तरद् काशचीरूपा विचु- 
वत्र विध्योतते दति काञ्चीं विचुद्प्रेण वरणायति । 
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अक्षपदादणुतस्तत्र मध्या- 

दम्ब रमे वरमम्बरमेव । 

अस्य हि वैभवमस्तविवादं 

विप्रतिपन्नमनैन्द्रियकत्वम् ॥ १८४-॥ 

अक्षति । हे ऽम्ब ! अक्षपदान्युहुयुहटनीयवेन नेमस्था- 
नादासेचनकादिस्प्थः 1 श्रणुतः सूध्मात्तव मध्यात् अम्र 

वरं भ्षुप । अततिभू्ष्ममित्यर्थः । एव निश्वयन । युक्तं चेतत् । 
अन्तदाजाखन्तगगनरविपरकाशे दस्यमानात् अणुतो गध्या- 
स्मध्यपपरमाणुरूपात्रषरेणोः अम्बरम् प्राकारं बग्मेव नि- 
रवमवस्रेन मूष्पतपत्वात् । पिं चाऽस्याम्बरस्य वैभवं कनक- 
तन्तुयिनिर्भितवाद्धपुष्पशयकमयूरादिरचनारूपम् पेश्वय॑ मध्य 
य्पाय्रकसवं च अस्तधिव्रादं निरविंचादम् । आकाशस्य वेभवं 
विभुत्वमपि तथेतरे, मध्यस्य ठु अवपवत्येन उ्फाप्कत्वे नात्ति 
अक्षपदरसराचच सपेमते देन्द्रियकलप । अम्बरस्याऽनन्दरियकलं 
विप्तिपन्नं विवादग्रस्त, के चनाहुविंग्वकीनर्भिततमिदम्, अपरे 
पुनरीदशरचनाकरणे सः असमये इति मगवचा मायानिर्भि- 
तमिदमिति आकाशस्य इद्दियाऽगोचरत ताफिकादयो ब 

दन्ति, रूपोपदितस्य तस्य भत्यक्षसवं वेद न्तैकदेशिनो वद्- 

१८४ इृन्द्रियग्राह्याद णुरूपात्तद मध्यात्तनापि सृदममम्बरं (चुके) 
तरेव, यदस्य दुदूुरुष्येश्वय नित्रिवा्दामिन्द्रियन्राष्यत्सं तु चिप्रनि- 

प्ति््तं फादाचित्कमिति - श्यात् मध्यात् भणुत्तः मध्य।्णु- 
पीरिमाणन्िस्चययमम्चरं वरर यत्त॒ आकाशस्य चिभ्युत्यै सर्व 

स्वम्थक्तिपश्नमिन्द्ियाऽ्नोचरस्वं च वाद्विविप्रत्तिपन्नामात श्छवण 
इुकखस्याऽिवृक्षमत्वं वयन 1. 



३२५ सन्वाख्याऽ्चनरन ल्मीसदले 

न्तीति तिमतिमत्तिविषयताद्रिपतिपश्नलमिति । तस्माद्वा 

मध्यालवाऽम्वरं बररमाति । दायक रचत 1 छपक्रान्पालङ्गा- 

छङ्ारा ॥ १८४ ॥ 

अष्वप्यद्स्तव वरग्नमिवाऽस्व काच्री- 
मप्यम्बरं स्तनभरं च बिभर्ति युक्तम् । 

आहुतो द्यणुककारणमप्यणुं त- 

साधरारमत्र कति चिजगतो ऽखिर्स्य ॥ १८५ ॥ 

अण्निति 1 हे ऽम्ब ! अष्वप्यदः तव वलग्रं मध्यं यथा 
महान्तौ स्वनगिरी विरतिं तथा वस्नमपि ताटकर्चीं तन्ना- 
मिका पु च विभर्ति, न चेनच्चित्र, यतो ग्यणुककारणमपि 
सन्तम् अणुर्मखिलस्य जगत आधारं के चिच।र्विक। आदुरे 
वेति वसन्ततिलकम्! उपमा कान्यलिद्गं चालङ्कारो ॥९८५॥ 

कायै दृष्टा कमलनयने नेत्रमेकं भवला 

दत्तं मध्यं भ्रति तव पतिस्तत्र तु सधेयेव | 

१८५ अ्ुखूपमप्येतन्तवाऽ्त्रलप्नं काचं ( रदानां, कान्वीपुर्री च} 

` अम्बरं ( चसन्,माकात्ते च ) प्तमरूपपवेतं च विभर्तीति स्याने, यतो 

शण्युककारणीभूनमणुं निखिकजमन्धकारणन्वेन तदाधारमाषह्ु" । अणु- 

संयोगाद् ्यणुकस्य त्द्धिनवाश्च अस्रेणोरित्यादिक्रमेणाऽणोरेव ज- 
गर्फरारणत्तायाः प्रसिद्धत्वादिति लोकरूमातुमेध्यस्य टो ककार णत्वेन 
तद्ाध्वारत्वमणुल्वं च युक्तं, तस्येदयस्य काञ्च्याद्याघरत्देन कोपि 
विस्मय स्याह । 

१८६ भवत्या मध्यस्य काद्य { रयं, दारिव्यञ्च ) दषा तस्मै 
यक नेधरं ( वस्र, नयनं च ) ब्त, तश्च च साष्टूय श्व दयितो 
रुचिरं नेचयुम््रं ( वसखद्धपर, नयनयुगलं च > ददौ, पयं शिनघ्रो (व- 
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- नितद.न्दं रचिरमदिशत्तदि चित्रं तिनेमो 
जीतोप्येय प्रथयति कथं संपदं शम्बरारेः ॥ ५८६ (॥ 

काश्यैमित्ति। दे फमरनयने कञ्जनेने ! कयं ष्टा मध्य 
रति भवस्पा रक्ष्या नेच्रमेशकं नयनं च दत्तं, तव पतिः स्प 
भैया नेत्रयोनैयनयेद्द्रम अदिशत्, अतच्विनेतरः धिप 
जातो ऽपि शम्बरशेमंदनस्य संपदं कथं भरथयतीति विचि- 
च्रमल्ुरणपरस्य मध्यस्य लोकस्य च जातमिस्यर्थः \ मन्दा- 
करान्ताष्टत म् ।। १८६ ॥ 

पयोजनाभग्रियपलि विष्णु- 
पदारविन्दन्यपदेशमेव । 

ˆ निरीक्ष्य सध्यं नियमेन तत्र 
नें मुदां तवं निदधासि नूनम् ॥ १८७ ॥ 

पयोजेति । दे पयोजनाभस्य पदनाभस्य भियपत्रि द्- 
यिते ! विष्णुपद्ाऽरविन्दस्य अनन्तचरणकमलस्य, पक्ष अ- 
दषन्ताऽसयन ख पुष्पस्य च व्यपदेशो व्यवहारे यस्यसः त 
मध्यमवलयं निरी्याऽवरोक्य तन्न मध्ये एव त्वं नेत्रं व 

खश्रयवान्., चिवश्च ) कामसंपदं कथं वधयत शिवघ्य तद्ैरित्वा- 
दित्ति स मत्कारं -छेदेण चणेयनू सुक्मवखारतं ते बलस्न भगवतो 
नेच्राऽऽकपणपृचसत त्त्कामस्सस्पदं धिस्तारयीस्याह् । 

१८७ भवत्या सभ्ये चियमाणे नदन (बसखदरानं, मयनदागं च । 
तष्य विष्णुपदराररबिन्द्व्यपदूकं ( गगनकुखमरूपं, नाराययाचर- णराविनदरूपल्वे च ) विचिन्त्यैव द्यल्यरूपे तन्न वखाचरणसुचितमेवैवं 
नासयणचस्णङ्ये तस्मिन् पतिव्रतायात्ते ने्नदानमुषितमवेरयाद् । 

४६ 



३२२ स्थ्यादधाऽथतरणे स्मास 

चक्षुश थुदा हषेण निदधासि स्थापयसि नूनामद्युलिप्ताल- 
ङ्कारः 1 उपनाति्टतचम् ॥ १८७ ॥ 

नेतेण नीरनिधिपुत्रि नितान्तयोगा- 
न्मध्यं न चा्षुषमिति क्षममेव मातः । 
आसन्नता पपि नितरामतिदूरता वा 
प्रयक्षतां प्रतिरुणदधिः यथा ऽद्ननादौ ॥ १८८ ॥ 

नेजेणत ! हे नौरनिधियुत्रि सिन्धुकन्ये ! हे मातः } यतो 

नितैरमासन्नता निकटगतिंतापि अत्यन्त दूरतोपि वा भस्यक्षतां 
निरुणाद्ध यथा ऽ्ञनादौ, अञ्जनं कज्ज हि शलाकया नि- 
हित तेन्रस्याऽस्पासनमापि न दृष्यते । आदिश्न्दाधोजनान्तरित- 
{गिरिछिक्षादयो ऽतिद्रत्ात् दृश्यन्ते । वसन्ततिरकाटत्तम् । 
विक्रस्वरालङ्करः ५ १८८ ॥ 

अत्यर्पभावात्तव देवि मध्यो 
हरेः कटाक्षाऽतरिपयो यतो ऽभूत् । 

च 

~न 

१८८ हे रमे { तव वटग्नस्य नेग्रेण ( वखेण, नयनेन च ) त्यन्त 
सम्यन्धाच्चश्न तस्पत्यश्तगेचर इति युक्तमेव, यनः शासखक्ञा तिषय- 
स्पाऽतिस्ामीप्य दु वीयव वा भ्रल्यस्ल प्रति प्रत्तिषन्धक चद्न्ति, नि- 
द्यन्ति चा ऽति्वामोत्पादप्रसयक्षं नेचस्यमञ्जनमि्याह } 
= ९८९ द्ये ! नच मध्ये ऽस्यस्पस्वात् { सूषमत्वात्, तुच्छवाश्च 2) 

हरेः कपाला ऽन चसे यतो भ्मूत्, ततो निरुपमकाज्छीरुयाशध्र- 
यद्य निस्तुरुोन्द दोदि्ुणसाख्नश्चाऽस्य निरन्तर बन्धः ( बन्धने, 



सोववर्यस्तवथफः ८। 

अतुल्पकद्थाणगुणश्रयस्पा- 
प्पजख्वन्धो ४स्य किलाऽनुरूयः ॥ १८९ ॥ 

अदीति 1 हे देखि ! असरपमावाधचलातश्मलाच तव 

मध्यो बरकत: यतो हरेः कटाक्तस्याऽपाद्कस्याऽतिषयः अददपः 

अभूत् ततः अदुस्यानां अह्यधारणानां कट्पाणानीं र्ना 

गुणानामाश्रय्षापि निरूपमे शुव्तन्तयनर्यं वसं य॑सिगिन् त्- 
स्याप्यस्य अनुं सन्ततं बन्धः काञीवन्धः संमा रवृन्पश्राऽु- 
रूपो युक्त इत्यथः । उपनातिषट्म् 1 छेपपतरारद्मरा ॥*८९॥ 

सुराशनश्रीथने निदान- 
मषेन्रसेतोष्दग्धिकन्ये । 

` वह्ग्नमेतद्रुचिरोरुरम्भा- 
विलछप्ननेनरं कलये वरक्नम् ॥ १९० ॥ 

सुरेति । हे ऽब्धिमन्ये ! एतद्र वदप्रमिन्रे कमे जा- 

मामि 1 तथा दि-षष्ठ स्णनाथा इयं राश्ननी पा ग्रीन्तम्याः 
भने प्रयाने पह सुपणा देवानापयनं युधिः धरीरषया- 
खह्मरादिष्तयोः प्रथने च †नदानप् 1 उेनदर्य व्रिष्णोः कहै 

खंलास्यन्धथ्य ) उचित पच, ज खु थ ति 
४8 गधत्कटा नाः अध. 

यन्धनिष्टविक्त्याद् ! =" 5. 
4 या शदानामग्यन्धिनी शीप्तररथने प्राद्विकार्ण,. 

परु त रि, नया य्विथोमुयम्मयोः मेल २ टद, दुवानाप्रठनस्ये या श्रीम्नस्या विप्नारषार्ल- 
यपिनदस्याप्यरयत्थारनम्नःधथाः?ि ¢ द्स्याऽनस्जतवारनम्नाप्रकवमिणं शुन्ददय गद्पागयात्तरस्छु छ, 
श्मेभ्र ¢ छ १ बठाम्पत्म् (द्र, मत्रे पठयवदासिच ), कलय इत्याद १ 



६२४ श्स्याएयाऽ्पतरणे टप्मीसदसे 

इनद्रस्पोप समीपे षन्तोपङ्न् । रुचिरे ऊरू रम्भे सवेति उपमिीत- 

समासः । तयोर नेत्रं वसं यस्याः, पक्षे सचरी ऊर यस्या- 

स्तस्या रम्भायां विलग्रं नेतं चक्षयस्य तमाति 1 उपन्द्रवज्रा- 

तम् । उसप्ताश्छेपा्ख्हूमरो । उपमा बा ॥ ९९० ॥ 

परमादिपु मातरािमं यदिदं कोररदादहं मध्यमम् । 
अमरः किर पामरस्ततः स वभूत्र स्वयमेव मध्यमः॥१९१॥ 

परमोत \ दे मातः ! तथेदं परं परमा ये आद्यः अ्- 
णुकरादिक्रेमेण जगद्रम्भकत्वादणवः तेषु परमाणुषु आदिमं 
श्रे अतिुष्ष्मलाच् मध्यस्य षि यावयावगरुकष्मं तायत्ताव- 

टुत्तमस्ये ततश्चादयत्तमोत्तममित्य्थेः सम्पन्नः । युक्तश्चायं, ये 
परमेपुत्तमेषु आदय उत्तमाज्तेप्वप यदादिमं तदल्युत्तमोत्तम- 
मेव, एवं सुनिजनवादं शृण्वन अमरः कोशकृसापिण शब्दाऽतु- 
शासनपरः न स्व्थविचारनिपुणपरः अत एव वर्णदष्टि कुर्मन् 
पर इतरवर्णा अपेक्षया मकारो यत्त तादृशः प्रम ईति शब्द् एव 
तद।दयस्तसकारा ये शब्दा उत्तमाऽधमचरमादयो मकारान्ता- 
स्तेषु सदपि यदादिपप्र आदौ मकारो यस्य तारं वरग्र- 
मिति तद्रूपे मकारादिमकारान्ते मध्यममिति तनामादाऽ्चु- 
शशास तनुमघ्यमलतान्मध्यममिति भोगो ऽध्यत्राऽनुङूर इति 

१५९ दे मातः ! येष्ठेषु मकारादिषु च आदिमं ( प्रथमम्, मदौ 
रकारं च ) ते चलनं मध्यमं ( नातिन्नष्ठ, मध्ये मपर्णघटितं च } 
अमरः कोशकारो यदाद तेन हेतुना अमध्यमस्यापि मध्यमत्वक- 
नेन पामरः स्वयमेव मध्यमः ( अविवेचक्तो माध्यमिकः, भध्येम 
करार घटितश्च ) अभूदिति श्छेषचातुर्येण बदन् मध्यस्य सवोति- 

दायत्वं प्रत्िषादूयति 1 
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मस्य केव वाक्वापल्मेब न तु सर्वथा छन्दरी योज- 
ना 1 अल्यु्तमोत्तमस्य मध्यप्तवोत्यसदधतेः । मध्यमकाराऽभा- 
पच । अमरस्याप्यस्याऽतामन्लप्येन नामाऽघुशासने त्वम्े- 
क सार्स्पाऽसात् । ततश्चाऽपमरमरो मध्यम एव दे- 

भमि तारतम्यसत्वाच् निष्ट इति ठ वक्तुमश्चफयप् । उक्त 
भाननाकारितवात् मध्ये मकारदषौनाच्च । वतो बाक्व।पल्य- 
भनतदोपात्तव बर्परेन सध्यमो भवेत्ति शस इव स्तरयमेव म- 
भ्यमः वभूव पुरैष देवेषु मध्यमोयं स्वर्ग त्यक्ता मध्यलोक 
गता ऽभृदित्य्थः ! स कि पूर्रमपरेषु मध्यमोषि मध्यलोक- 
चाससिस्वेन पामरो नीचो ऽभूत् स्ववास्यपेक्षया मध्यमस्य नी- 
चत्वात् पामरस्प मध्पमकारत्वाच्च । वेताङीयं इत्तम् । उसे 
क्ाऽत्तितरायोक्तिश्छेपविपमारद्भाराः ॥ १९९ ॥ 

` अधिकाञ्चितया ऽभिबृदिमत्या 
ऽप्यभिजातश्चुतिमज्जुखब्दपङ्कया 1 
अतिभगुङ्र एवे शून्यवाद 
न जहौ माध्य॒भिकक्रमरत्वदीयः ॥ १५२ ॥ 

अधीति 1 त्वदीयस्तवत्सम्बन्धी मध्यमस्य वट्मस्पाऽयं 
माध्यमिकः स चासौ क्रमः स्थितिः अगिवृद्धिमया बहल- 
म्रा अधिका काञ्च्पापिदर्धः \ तया मर्तिद्धया ऽभिनाः 

१९२ दोधि । स्वदीयो यो माध्यमिकक्रमः मश्यसम्चन्धी कमः स्र 

काल्यां प्रसिद्धया भरचुरया कणेदुन्दरदिद्धितेन अतिभद्भुरेपि 
शूल्यरूपर्वं न जदहाविति प्रकते माध्यमिककमः शत्यवादी बोद्ध 
$विपूजिवया श्रद्धया स्मणीयपेदिकखाब्दपरस्पस्यां भप्रोपि श्र 
त्ययाद म जद्दाचिति जप्रनाच -्छेपेणाद । 



६२६ स्याद्या$षवरणे रष्मीसदणे 

तोन्ना श्रुयोः कथयोैष्ु्मन्लला या कम्दपद्गिः किङ्किणी- 
भनितशिश्नतपरम्परा तया उपकक्षितः । शयंभूतलक्षणे देती- 
या । अतिभगुद्र एवाऽत्यन्त भद्रकीरोषि शून्यवाद नास्त्य" 
वायमिति रोककृतबादं न जौ न त्यक्तवान् । ओ दाक् 
ल्त ९ ६ [0 वौद्धेकदे खणे ऽप्मच्कबेरि छिद् । यथा! माघ्यामिकनां तिना 
घमः परिपाटी अधिकम् अशितया पूजिता अभिष्द्धिमत्या 

््दाऽल्यतापामप्यथैवहुतया अभिनाताः पण्दित्ासतदु- 
हीरिता या श्चषीनां वेदानां मज्जपद्धिः रम्यशब्दरचना तया 

अत्तिभङ्शुतेपि पराजितोपि स्वसिद्धान्तं शुम्पवादं न जाति, 
तदव 1 ओपय्छन्दसिकं उत्तम् । श्लेषालङ्कारः ॥ ९९२ ॥ 

जननि स्पूतिजन्मभूरभूतं । 

तनु मध्यं तव सन्तताऽनुमेयम् † 
तदिहोपनतं पुरस्तनाऽङ्गी- 

कृतसदौरवददीनाऽनुरोधात् ॥ १९३ ॥ 
जननीति \ हे जननि ! तव तयु सृकं परमाणुतुलयं मध्यै 

संरतिजन्मन; काम्य "जन्मनो मूरुभूतम अधिष्ठानं तच्च. 
स्मृतेः स्मरयास्य जन्मनः मूलभूते विषयः । मानसविषयत्वा- 

दपयक्तमिखथैः । यद्धि परस्यप्त तदशेनप्रतियोगि न सखेतत्ताह- 
शरम, अत एव सन्ततमर्ुमेयमनुमातं योस्यमेव तथापि तदूप- 
नते ृताऽ्यतारमिव मन्ये । कुत ! इतति चेत पुरः पुरतः स्तना- 
भ्याम् अ्रीकृतस्य सतो ग॒र्लस्य द्कैनस्याऽ्युरोधाव मत्तो 

९३ दे मानः | स्षटतिजन्ममू्टमूते ( कामोरपर्तिंकार्यां, स्म 
रण,तप।दुमुलं च ) रृदामतत एवाप्र्यक्ष ते भअध्यं पुरः प्तनगुरूत्थ- 
ददोनान्मध्यं धिना गुसकुचमारधारणाऽसम्मवाद्चमेयसुपनतम् 
गदुमितिविष्यलामाक्तमदुमयमिति मध्यस्याऽतिखुष्मप्वमाद 1 
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भवीनाभ्यां वारपालरमिसर्धः । वाटन्गोसं सम्पादितं तत्र 
भमाऽतिलायमेनाऽवस्थानमिति हेतोरिति भावः । रणत 

तइति पुरस्तेन पचाघच् । पाटयानन्तरमित्यैः । ओौपच्छ- 
षदकः त्तम् । फाव्यलिद्ध-छेपोसमेसषालङहाराः ।॥ १९३ ॥ 

न परं तेव रम्यसतीधुमित्रं _ - ई 
वचनं पञ्चमभरूतमब्धिकन्ये । 
अपि तु स्फुटमेखराकेाप- 
भ्रसरच्छब्दगुणोऽञ्वरं वर्द्मम्॥ १९४ ॥ 

नतिं \ हे अन्धिकन्ये ! तव सीधुमितं मयस्ुहुव मोहका- 
स्वेन पञ्चमप्रतकरोिलगराब्दरूपम् इति न, भ्रमि ठु स्फुटन 
स्पषेन मेखलाकलापात्कताश्चीभूपणात्यसतरता शब्दगुणन उज्ज्व- 
रं परग्नमपि पञथमभूतमदव्यत्वेनाऽऽकाश्चमिति भवः । ओ- 
पच्छन्दरशिकं छत्तपू । तुर्ययोगित्ताङंकारः । ९४ ॥ 

अथरुष्मीकिपश्चाद्ध्गं बणयति-- 

भरवुदीपो भ्रबङागमं तते 
* इसत्यशोषाऽम्व गुरो नितम्बे 1 

१९४७ मादकस्वेनाऽ$सवस्ुष्टतचे चचनमात्रं न पञ्चमभूतं ( पञ्च- 
मकासन्त्मतत्तया मद्यरूपं, कोफिखस््ररूपपश्चमाऽसिधस्यरविराप- ` 
रूप च) किन्तु कञ्जकटापप्रसरच्छब्दरूपशगोज्ञ्वलं वरश्रमपि 
दराव्दगुणस्वाद पथ्यमष्टाचूनेषु पञ्चमाऽऽकाशस्वरूपमिति सचमत्कारं 
मध्यस्य शन्यदङूपत्त् प्रदश्चयति। ध 

१९५ विलसत्कान्ती बुद्ध सिद्धान्तस्पूर्विमति च गुरौ ( बुभ, 
केश्चिके च ) ते नितम्ये भ्रवलाऽममे ( महापचते, सवतः प्रवन्छं शुत 
च ) एसति, तस्य समीपे वक्तम् चिष्यश्च मध्यमः ( षलम्रं माध्य 

् 
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अन्ते वेसंस्तस्य तु मध्यमो भ्यं 
स्थाने समातिषठतं श॒न्यवादष् ॥ १९५ ॥ 

रुद्धेति । परबुद्धोजज्वला दीक्षिः कानेर्स्य तस्मिनगुरौ 
महेति नितस्वे, अन्यन रकृष्टात्कृष्टा बुद्ध तच्छाज्ञे दाषः म 
तिभा यस्प तस्मिन् गुरौ देशिक मबरः आगमो विशालौ 
सं हसति परक्राशयति, पक्षे मव्लसुन्यवादिनिरसक्षममागमं 
वेदं ह्तति, अन्ते वसन् समीपत्राप्ती छात्र अयं मध्यमः वलप्र 
नास्तिकश्चं शूर्थवादमभाववादं स्षमातिषठत अवलम्बते स्मेति 
स्थाने युक्तमित्यथेः । उपजाति । शछेपसमारकारों ॥ १९५॥ 

अथ मात्ृकाटपुरामय बभयत्ति-- 

मकरष्यज॑राजमद्रपीठं 

पुन भूषणकान्तिरलसिन्धोः । 
जलजायतने पथु खदीयं 
जघनं योवनहस्तिमस्तकं था ॥ १९६ ॥ 

मक्रेति 1 भो जर्जायतने कमले ! पृथु पत् चदय ज- 
“ घने पकरध्वजराजस्य कामसार्वभोमस्य भद्रपीठं सिंहासनं वा, 

भूषणानां रतरकान्तिरूपायाः सिन्धोर्नद्याः पुलिन, तोयोत्थि- 
ते चरपुलनमित्यमरः । वा योबनरूपहस्तिनः मस्तकम्! इति 
संदेदाठकारः 1 आपच्छन्द् सिक क्तम् ॥ ९९६] 

५ 

मिको चोदश्च इन्यवादे) श्न्यमिति भखिद्धमभाववादं च खमा- 
निषठतैत्युष्चि तमेवेति (छेगेण योद्धरूपस्य मध्यस्य ऋन्यवाद् उ~ 
चित इत्याह 1 

१९६ अथ शृधु तव जघनं कामराजस्य सिद्धासनं, अूषणप्रभा- 
समुद्रस्य सक्तं वा, तार्ण्वचार्ण कुम्सख्यरं वशति संरिमभ्ध। 
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अथ मदनमन्दिरं बर्णयति-- 
कामाऽङ्कुकन ककितक्षतमच्युतेन 
पाथेधिपुत्रि पृथुं जघने भवत्याः । 
हस्तीनदरमस्तकमपूवेमिदं यदस्य 
इस्तावुभौ रुसत्त ऊरखमिषादधस्ताव् ॥ १९४७ + 

कगेति । हे पाथोधिपुत्रि ! यस्मादच्युतेन कामाङ्कवे- 
न ि्धनेसथैः 1 कचितप्षतं छतव्रणम् अतो भवत्या इदे ष्- 
शुकं जयनम् भरपूषेमद्ुतं दसीनद्रस्य मस्तकं मूध भवति । अ- 
परते हेतु --पद्यस्मादस्य करिणः ऊरमिपात्सकिव्याजादुभौ 
शस्तौ शण्डे कमतः श्नोभां पराप्ुतः, अतः। पसन्तततिखकाष्चप् । 
उसेक्नाकान्यरिद्रे अर्कौ ॥ ९९७ ॥ 

अथोरूवणनम्-- 
करस्थीकलं यां मगत्रति तवेरुश्रियमसी 
करी निदे काङ्क्षत्यभिरुपति तामेव कदली । 
अतस्तामीप्यौतः प्रसभमभिमश्चाति करमो 
हयोरेकन्रेच्छा जनयति मिथो दहेषमधिकम् | १ ९८॥ 

करेति । दे भगवति ! यां तवोरश्रियं करस्थां दसग्ता 

१९७ यदस्य जघनस्याऽधथोभाने उरसद्धयमिपाष्ौ शयुण्डाद डौ 
विरसतस्तिन भगवता उपस्यरूपणाऽदूःरेन रृतवणे परिणादि ते जघनं 

खोफविरश्चयं गजिन्द्रकुम्मं मन्ये इति गजकुस्भस्पेगा जघनं वशयति ६ 
१९८८ अथ भगचल्या ऊर्वोः करिकररम्भस्तम्बस्राहदयं व्ण. 

यम् कय यां ते ऊख्योमां दस्नगतां श्ुण्डादण्डगतां च फतुमिच्छति 

-त्तमिच स्म्मापि वाञ्कछनीद्यसूययेच फयी कद्र मश्चाङत्ि “ पका~ 
उऽमिचाऽमिखापो हि वीजं तेरमदतसे दिति म्याया्थोपन्यासपुरःसर 
स्तमथेयति । 

र् 

ए 



३३४ स्वस्या स्या ऽ्वतरणे लश्मासषस्न 

शण्डागतां च कर्यो ऽसौ करी कह्तं तामूररम्भामेवकद्र्यमि- 
रपति, अतन्तां कदी कलभः करिपोत इष्पीतः असभ मपराति। 
तनन देतुः-दयोरेषतेकभस्तनि इच्छा मिथः आधक् द्वपं जनयति 
अत इति भावः । शिखरिणीटत्तम् । शषोसेक्तायौन्तरन्यासता- 
स्द्काराः॥५९८॥ _ 

भ्रकादायसनगृहं मरोप- 

रमां हरेः स्वां सुरताधिभूमिम् 1 
श्ुमोरूरम्भादयशोभितां दिवं 
जयद्युदारं जवनस्थलं तवर ॥ १९९ ॥ 

भरेति । दे पद्मे ! तव स्वामात्मीयां रेमेदेपरमां गरपहा- 
रिणी सुरतस्याऽधिकां भूमिमयिष्ठानं प्रकादायहक्षयव शमे 
रू रम्यनवरिधनी एव रम्मे कदरीस्तम्भौ तयोमिन शोभिते 
जधनस्थकं दियं प्रभं जयति ! दौरि हरेरिन्द्रस्य मददृद्धि- 
करी कपमेणा या चरता देवस्वं प्राप्पते त्स्याः प्रतनभयेना- 
ऽघपेषौनसन्ययाया श्रूमिरयिष्ठानप् एकरम्भाशोभिता वेति 
पशजपे देतुः । उयेन््रवज्ना टतम् । शछयेपव्यति शराव ॥१९९॥ 

अथ मध्यलत्रमृरूपरितनं मदेशं वस यति-- 
म्रकूतिः समद्रिनी खृदूनां 
नितरामुन्नतिमाजि नीचके च । 

९९९ सगचनो गदाय समाम अपिषमां स्या खस्तस्य प्रधानभूर्भि 
प्रकरीकुवेत. खुन्दरोखकरूपकद दीद योप्ताभितं ते जघनमिन्ड्संम- दाय समां ( सामां ) देवताभूमि चकादायन्वीं रम्भासमोर र स्मोऽद्धयेन देशिता ( पक्यैव रम्मया दाभिताभिति जये देतुः ), 
दिवं दस्रनीच्यादह। 

२०० फामलानां खभावः समुष्नते नीचे च समच्षटिभैवतीध्ये- 
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इति सेशयम॒च्छिनत्ति मात- 
स्तत्र सिधदितयं मुरदिपो ऽपि ॥ २०० ॥ 

मृतिरिति , समदक्रिर्ना() मृदूनां च भकृनिः स्वानः 
समदरिसवे मावे चेत्यैः । लितराघु्रतिभाजि महत्तीतसर्थः । 
अथ वा नीचे जने भवति मध्यस्थे तु वरते वा नवेति 
रद्विपोपि संशयं दे मात ! सव सविधदरयमुच्छिनक्ति दूरीक ति 
तत्रापि क चिदस्तीति स्वेद्ाहरफेन स्वय.पध्यस्थं सच् समद्- 
शरि श्डुदु चेति । अत्र सक्थपदमूरवाचकमिति ग श्यमितम्यम् । 
सवियरै। इचुमलभुरिति रएग्छेन दु्ीनाह् \ अओपन्छःच- 
सिके ए्म् ॥ २०० ॥ 

करभः करभः प्रशस्तहस्तः 
कदी चाप्युरत् स्य्रम्ब कान्स्या । 
नतु तच्च च मुख्यवणदै्यीत् 
कथयन्त्यर्पद् व्वदीयसक्धेः ॥ २०१ \} 

फरमेति ) हे अम्ब मातः ! करम्; मिवन्धाद्ा।कनिष्ठः 
---- ~ 

तद्धिचे सुरद्धिव उग्रीयमानं सन्दे तथ स्िधद्धयं मध्यव्यतया 
ऊरर्यश्धरोसागयोरेकनर्पेण दसनात्तरस्यमिच स मुच्छिनत्तीनि स~ 
चश्टोमादवं समत्वं च घणेयद्माह । 

२०१ पाणिपाभ्वमागः, न्दरो घारणकर,, स्मा च््यूरुपमा- 
जयता. कान्त्या उरे महान्तः स्युः, सत्र उरुपेषु अुख्यवर्णम्य 
श्तोमाविद्रोचस्पाऽ$दिमस्य उवर्णस्य च पर्यव स्वत्सकय्योा. ऊ. 
यपदे प्रयुञखते शति कान्त्या मच्छ तेषु सुख्यफम्तिचिद्रोस्या- 

अमावप्रफाद्लगात्रैव हस्ादिरुख्दान्द् श्रयुज्यने, श्च.सषघ्रोश्च तद्धि. 
भयादाचादििरूखरब्दः प्रयुज्यते इत्याशयेनाद्र \; 



३६२ सग्पार्याऽबत॑रणे रश्भीसष्टसे ॥ 

करस्य करभो बहिरियमरः । परशस्तो विस्तृतः हसतः; धण्टा- 
यस्य सः कलभः, कलभः करिशाबक इत्यमरः \ कद्टी रम्भा 

चेति यमपि कान्त्या उरवः धेष्ठः स्युः, तत पूषोक्तनयम्- 
ध्ये मुख्यवर्णस्य ककारस्य द्यं नास्ति अय च सुख्यवेगः 
रष्क न्तिर्यल्ञ, तस्य दैर्ध्यं नासि शति छवा उरुपदं 
न कथयन्ति । लदीयप्तकभोस्तु यर्पव्रथस्य सकारस्य संयोगे 
यरुसिति देष्यवि अथ च युख्पकान्तिवाहुरयाव छर ईति 
दीर्थादिपदं प्रयुक्ञते । ओपच्छन्दसिक्तं हत्तम् । वुरममोगि- 
साश्ेषहेतवो्ङाराः ॥ २०१1 

तवोरुर्मीं टिरदाः करस्थां 
कर छृताऽऽशा मधुपाय मत्ताः । 
दिशन्ति दानं तदभी्टसिदि 
नाऽऽपन्नपात्राऽपेणतों हि नाऽथैः ॥ २०२ ॥ 

समेति \ तव उररु्ष्मी बृहत्सपत्तिम, उरुलक्मी सकिथिशो- 
भा च पर्ता द्विरदः करस्थां खाधीनां शुण्डाऽ्थीनां च फर 
धृता आघ्रा इच्छा दिशश्च चेत्ते मुपा मद्यपाय शृह्गाय च 
दाने त्रित्तरणं मदं च दिशन्ति तदभीष्टसिद्धि सदर्संपत्ति ना- 

२०२ समवा , दिरदराम्तवोखकान्ति करष्यां ( दप्तगर्ता, श्युण्डा- 
बुण्डगतां च ) कतुमादाया मधुपाय ( श्चमराय, मद्यपाय च) वुं 
( भग्रोद्ं वितरणं च ) दर्यः ऽवि ऊरशोमापासिरूपामिषटिखिः 
लाऽ$धन् शति भपाशन नं निष्फलमिति न्यायेःपन्यास्सुसेन मस~ 
सया पा्ाऽपादविदेकन्यानःं मल्लानां मधुपेक्यो ऽपात्रभूतेश्यो 
दानदानस्य निष्पलतया नाऽगीम्खितोर्योमाप्रानिरिति वदन् ऊर्वोः 
करिषराद्धिक्षां होमा योधयति। 
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पन् न मापुः 1 तथा हि-अपालार्पेणतः अर्थः भरपोजनं न हि मव- 
तीर्थः । अत्र प्रमाणं समयाचारस्मृतौ "भस्मनय जुहेस्येप यो 
उपान दानतत्परः 1 पात्रस्य दातव्यं नाऽपात्र दानमिष्यते 

हनि । अतषटाऽनवाद्तिविपमाऽ्थान्तरन्याम शछछेषाङकायाः । उप- 
लातत ॥ २०२ ॥ 

असावस्रासे ऽन्तरतीव कर्कशो 
मरीमसश्चोपरि कञ्जरः करः । 
इति स्वदूरू हसतो दरिभरिये 
करिण्यपास्ते करभस्तु दूरतः 1 २०३ ॥ 

असाविति । हे हरिपिये { असौ इृञ्चरस्य गजस्य 
फौजरः फरः शण्डा अन्तः असारो निःसारः तथा उपरि 
भीमस; मलिनः करकैशश्च इति तदुरू सस्सविधनी मतः 
हस्तिशुण्डापा उपदाघरं कुरुत इति भावः । यतः*कारण गने 
अपास्ते जिते साति तने फरमः उषः दूरतः, अपास्त एवेति 
भावरः \ गजा यत्र न गण्यन्त मदाकानां तुका कथाः इति 
न्यायेन करिणि दस्तिनि निराङ्खते करभस्योष्टूर्य क। कथेति 
केसुध्येनाऽ्भसिद्धौ काव्यायौपित्तिरटकारः । र्स्य 
त्तम् ।॥ २०३॥ 

२५३ कुञ्चरसम्यन्ध्ययं करो ञन्तर्निसार कटिनस्पसा मलि- 
मधणेश्चेनि स्वदूरः तं हस्तः इति कररिविजये करभस्य ( करपाश्वस्य, - 
उष्य च) का फयेए्नि ऊर्वोः फरिकरपःरमाऽध्रिकसौष्दुर्यभिष्याद् । 
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विवुध्रास्तवर व्णवन्ति जङ्े 
शरी दाश्रथिप्रिे स्सरस्प । 
न वये बहुमन्महे तदेत- , 
न्न हि पृष्ठीकुरते मनोभवस्ते ॥ २०४ ॥ 

विधेति । दे दाश्रथिमिये ! विवुधास्त जह सरस्य श- 
रधी दृपुधी इति -यद्र्णयन्ति तदेतद्रणने यं बहु न मन्म म- 
न्याप । तत्र देतुः-पनोभवः कामः ते जङ्घे न हि पृषते कि, 
तु पुरस्करोति, यदि शरी अभत्रिप्यतां तिं न पुरो ऽक 
ष्यत् । ओपच्छन्दुससिकं दतम् । काव्यलि० 1 २०४ ॥ 

प्रमिन्तु शतानि काहरानां 

शरधीनां समुदेतु वा सहस्रम् 1 
कमरे तत्र जङ्धयोस्ततः किं 
शतमन्धाः किम॑व्रक्षितुं क्षमन्ते ।। २०५ ॥ 

परेति । हे कपे ! काहलानां, बाधभाण्डविरेषे तु कदल, 
फलः सले इति विश्वः । 'कणौ' इति जने । शतानि प्रभिलन्ते- 
फौमन्तु, तथा श्रना निपङ्गणां सदसमर उदेवदयं भरप्रोतु, 
ततस्ते-जङ्कयोः किं ? शतम्र॒ अन्धाः अवक्षि समन्ते किमू 
"इति परसिद्धन्यायलेखनेन नङ्कयोरपमित्यनि्यात्तकथनालतीः . 
पाल्कारः । ौपच्छन्दस्तिकं त्तम् 1} २०५ ॥ 

२५९ दे सोने ! बरिद्धद्धिः स्मरेयुधित्वेन वण्यमाने अपि ते जद्धे- 
चापेन पुरस्टनत्वाद्िपुधेश्च पृष्रम्विस्थान्न तदुदे मन्महे दस्य! । 

२०५ 'अन्धपतमपि समवेतं न विपयददौनाय प्रमवती"ति न्यायेन 
कालानां ( बाचविशिवाणां ) चतम, शयुधिसष्टल्ममपि वा न ताच- 
षःजङ्धोपमाननापात्तयै लमिति निख्पमत्वं तयोराष्् ! 
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काटछः कमरूमन्द्रि भव- 
जङ्घयोः श्रियमचूचुरयत्तः 
तन्यते वहमुखभ्रमञ्जन- 
क्षोभितेन निनदस्ततो ऽमूना | २०६ ॥ 

कादर इति । हे कमलछन्दिरे ! यतः कादर जह्याः नि~ 
यमचृचुरत् । सुरस्तेये ऽस्माल् । सत्तः बहुना युखमभज्ञनेन 
सुखोद्ूतवायुना स्षोभिततेनाऽुना कालेन निनदृस्तन्यते वि- 
साधते । अथ चायं चोरः अतो सुखे भरकृएताडनेनेचैः रोदितीति 
प्वनिः। भ्तर्टाऽनवाप्निपूैकाऽनिष्टवािविषम। लङ्कारः । उसे- 
्षाहेत् अलङ्ारौ । रथोद्धताटत्तम ॥ २०६ ॥ 

अय पादौ पथयत्ति-- 

तनोति िन्धोस्तनये मनोज- 
तूणीरशङ्कां तव देवि जह्य । 
तहाणभूत कणर् तद्म्न 

पादाऽपदेश्ेन यदाधिरस्ति ॥ २०७ ॥ 
तनोतीति । हे सिन्धोस्तनये देवि { यत. तस्य तूणीरस्य 

घाणभूतं कमर तस्याऽग्रे पादाओदेक्ञे अवि्यस्त भकटपस्ति 

ततः ते जहा मनोजस्य वृणीरस्य शष्ट तनोति । फाव्यारङ्ग- 
मदे° उपजाति ° ॥ २०७ ॥ 

२०६ हे रमे } यतः कादटस्तावकजद्घशधि्रमचोरयदत प्व य- 

्ुमुखपचना$ऽ$ध्माचतेन बहुनदनमद्धनग्याकुकिनेन तेन महान् शब्दो 
सोद्ने च कियते नि काले रवर्द्यज्घःतश्वोरितैव धीर्दश्यते इवि 
तततो जङ्क,दयस्या चक्रा च्छोभव्याद् । 

२०७ स्वच्वरण्याजं फामण्र्रूनं कमं यजद्धापा सग्रमामे 
दयते तेन स्वज्ञ्धः स्मर्वृखीरश्रान्तिमुस्पाद् यतीघ्याह् । 



१६ सभ्यास्य।ऽयतस्णे ल्मी सदसत 

वृन्देन बृन्दारकसुर्दरीणां 
नन्देसृनोः सलि बन्दनैयि । 

मन्देतराऽऽनन्दथुमूलक्दे 
यन्दे भवत्याश्वरणाऽरविन्दे ॥ २०८ ॥ 

इन्दति 1 हे नन्देएमूनो. सखि ! इन्दारकाणां न्दरीरणा 
वरन्देन ब्रन्दिव योग्ये मन्देतरस्य विपुरस्याऽऽनन्दस्य मूलस्य 
कम्दभूने भवल्याश्वरणाऽरदिन्दे बन्दे 1 अत्र देव्ठन्दरीटन्दगता 
रात. फषिगतां तां पुष्ण।तीति मेयोखं° । इनद्रवजाटत्त१्॥२०८॥ 

यो यस्य पादौ यदुवीरभायें 
[8 [+ भा ̂  [१ 

तस्येव दृष्टौ गतिदायिनौ तौ । 
चित्रं तदेतचरणौ तवेमो 

गजन्द्रयेपम्यां विरतो गतति न; ( २०९ ॥ 

यात्रिति । हे यद्रीरस्य पर्ये ! वस्य पुंसो थौ पादौ 
तौ तस्य गति गमने ददत इति दष्टो, तवेमौ चरणौ गजेन््र- 
स्य योग्यां गति गनं मोक्षं च न दिशत इति चित्रम् । विसे- 
धापास्नालङ्कार- 1 उपजातिदचम 1 २०९ ॥ 

२०८ अथ भगवव्याश्चरयावणेनं चिकीदुरादौ हे नन्द्नन्दभ- 
सखि ! देवाञ नायल्द्नीये अमन्दागन्दमूठकन्दे भवष्वरप्यरविन्दे 
न्दे हति गणतनि। 

_ २०९ समे ! यद्यो पादौ तद्ये गतिदायिनविति भ्रसिदस्वे 
पि मावुपरपद्वतमप्यस्माके गजेन्द्र्गा् ( मग्यवत्तासूचिकां मन्द् 
गि, पादुातगजेनद्रमति मोतं च) दिशतः इति घदन् गेन््रगामि. 
मोप्तच चरणयोगजन्द्र गनि( मोक्ष )दान न॒ पिसरयावद्मिदयाह । 
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नदिनायतने मृदु भ्रवारं 
पद्योस्तावकयोवं प्रतीमः । 

अत एव विभति पष्वाल्यां 
भजते पादपश्चब्दमस्य पाता ॥ २१० ॥ 

निमित्त! हे नलिनायतने ! मृदु मवाछे तवर पादयोखैवं ले 
भवीमो जानीमः । अत एव पदोटेवः प्व इति, पवः कि- 
सखय इति चारयां नाम भजति । प्छठवः किसखे चके) इति 
मेदिनी । अस्य पटटटवेस्य पाता रक्षिता पादं पाति रक्तिस 
पादपो रक्षः इति चाऽऽख्यां बिभतीति शछेपेणाऽन्यापलपरकस्प- 

नाननिर्तयलद्कारः । ओपच्छन्दसिकं दत्तम् ॥ २९० ॥ 

पदयोर्हतयं ननु स्वदय 
भजति स्वामिनि वालमितरागम् । 
अथ पट्लव्रूपमदनुते तत् 
भतिपेधन्ति हि वारुसख्यमाययः ॥ २११ ॥ 

पदयोरिति । दे स्वामिनि ! सदीयं पदयोद्रयं बाङभिधरा- 
गम् उश्रदादिस्परक्तिमानं मजि, अय ततः पद्टवस्य किस- 

२९० अय कोमलत्तरमपि किसर त्यश्चरणरूवमेच मन्यामहे, 
ऽत एव तत् पल्लुवमिति व्यपदिरहयते, अत प्व चाऽस्य प्रस्य पात्ता 
रष्वको श्च. पाद्प इति उपचिते इति भ्रवाकाऽधिकाऽणे पव 
पफछामख चते यर्णामष्याह्। 

२११ इश्वर ] त्वर्पदद्धयं वारभिन्नरां ( भ्रलयप्रोदितसूर्यर- 
च्िमगुणं, याखसुदधतभीतिं च ) प्रभेलयत्त एव तव पट्टुवूपं {कि 
खकयरूप, पादखवरूदं च ) म्तोति, यता हि वालक लाघपका- 
ही स्मरन्तीति छयेण चर्णयो्ोलसूपेपलवसदश्ये षभेयति । 

ट 
ॐ 



१३८ सम्याययाऽवनरणे लक्मोसदक्धे 

रयस्प स्प प्वङ्पमश्रुते मासोति । युक्तं चेतरव । यो हि षके 
मूते च मिवपोग्यं रगे; भजति स विपयग्रीतिमतो रूपम- 
शरुते एवं । पट्टव्ब्दो दि विपयगीत्तिमति भयुज्यते । प्टवस्तव 

पदसाम्पमाररक्षट, पर तेपापरेकेषां पाता स्त्रामी सारेहेदिति 
चेन्न । स दि पादपः पादवाणतां गच्छन्न षं पादत्वं तत्तस्मादा- 
म्र घार्कस्ष मूसैस्प सख्यं म्रतिपेधन्ति, दि परभिद्धम् । ` भूर्ते 
यत च ससग विपादपि सुदुस्स्यज इति देरी भागवते । श्च- 
पाथौतरन्पासात्रङकरौ । भोपच्छन्द्मिकं प्प् ॥ २९१ ॥ 

यद्वस्तु यद्णवता ककिताऽनुषङ्ग 

तत्तदगुणीति विदितं तत्र पादपे । 
अलयन्तरागिणि छत हदयं मुनीनां 
्रैराग्यमम्ब वहतीति विचित्रमेतत् } २१२ ॥ 

यदिति । हे अम्ब ! यद्रस्तु यहुणवता सच्छौकरपादिगुण- 
भाज्चिना किनाऽनुपङ्ग छृनसद्भत्ि तदरम्तु तट्ुणि तद्ुणव्रिलि- 
छापति विदिते, सर्वेषामिति भावः । इति सति असत्यन्त्भिणि 
वहूरक्तिमोन ते पादपयने कृतसम्बन्धं मुनीनां हदयं वैराग्यं बि- 
गतरक्तमत, पक वैतृष्ण्यं च यदतीस्मे तितम् ! अत्र घनिष 
द्व्य रक्तवपतम्बन्धे ऽपिं तद्ुणाऽनुतरपा अतदणा्हुरः 
-इरदवलत्रुत्तम् 1 ५१२ ॥ 

२१२ यत् यद्गुवतः सम्यद्धं रत्तहुणवदिति परक्िद्ापपि भः 
पविफाऽस्म स्वश्चरण सस्य मुनजनमानलस सररागत्वगप्रसक्ताषपि 

यग्यं ( रक्तिमा$भावे, विषयश्रीत्यमायं ष्व ) अजने दति चैत्चभ्येण 
णयन् मद्णं ्तश्चरयां चिषयपासाद्ूमुख्यसम्पादनन सुनीनू सं 
सराग्मोचवतीह्याह 1 
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पादान् सहखमपि वार्सरोजवम्धोः 
पादष्टयी जयतति ते जमदभ्ब दीप्त्या {' 
यंहीयसासंपि न सदसुहारकाणां 

प्रायो जयः कुबख्या्तिंकतां कुतः स्यात् ॥ २१३ ॥ 
पादानितति । हे जगवम्द ! ते पादुद्रवी वानप्तरोजवन्धोषौ- 

रुषस्य सदस्मपि पादांश्चप्णान्किर्णांश्च वीप्या जगनि । 
त्र देतुः-भायः अतिशषमेन बदा इति वेदीयांसः मियस्थिरेति 
साधुः । नि्तुस्गरप्यठे पपाठ; । भूयसामिलापताव । 
तेषामपि सतां साधून नक्षत्राणां च वद्रुनां द्रव्याणां किरणा- 
नां च हर्णकयणां कुवलयस्य मूपण्डनस्य रात्रिविकासिक्षम्- 
छस्य च अतिकृतं पीदरूनं नयः ङ्त; स्याद? अपितु 

पराजय एष भेवति भावः । अर्वान्तरन्यासशछपकरान्यरिक्गा- 
देकर? । बसन्ततिलकारत्तम् ॥ २१३ ॥ 

नवभ्रवखादयि कोम ते 
न बर्द्ते कशरणारचिस्द्म् | 
शनैरनेषीद् दपद यदभ्ब ह 
स्पृशन् सद्धं भगवान् विच्छद ॥ २१४ ॥ 

त्वाति । हे ऽम्ब { नत्भवाखादपि कोम यत्त चरणारविन्द 
१९३ जगदस्य { तश्च पाददवी वालसुशरस्य पोद्रसदद्धमदि- कः. 

श्या जयतीति सतिबदुखानामपि खद्धसुरारकाणा ( नश्चा पष्टः रिणां, साशुद्व्यास्पदारिणां च ) तया कुचलयाऽधनि तां ( करक. 
खाकराणा, भूमण्डसपीदन्तानां च ) प्रोयः पराख्यं ण्व - र व स्यादि 
म्छेनेणापोननरस्यासेन ससर्थयति । ५ 

७ मगवन्छरिविवदत्सवे ऽति रं यत् २१७ मगवानरविचण्त्सवे $ततिद्धकुमारं य सश्डु पथ स्पृ 
दान् दनैरदमोषरि निदधौ सन्वूननफिमखयादूदि फोम 
श्या म वन्यते? इत्याह । रुते चरणे 

ङ. 



1 

१४० सभ्याख्याऽ्चतरणे लक्मीसष्सै 

विवाहकाठे भगवान् दपद्मदमानमपि सगाङकं स्पशम् पन्ननेषीव् 
तको न वन्दते ? हत्त काङ्कः। अयेनामदमानमारोहयती!ति 
श्रुतेः । उयन्द्रवजाटत्तमू् । काव्पालङ्गम् ॥ २९४ ॥, 

ञुभतरलक्षमन्जसुषमायतनं जगतां 
जननि डुचिदिजेः श्ितमिदं पदमास्यसपि । 

परमियती भिदा प्रथममभ्युद्यं दधता 

लहिमरूचा समं हिमख्चा चरमं च रमे ॥२१५॥ 

शुनेत्ति । भो जगत्ता जननि { इदं मतय खाक्षा प- 
हसन्, आस्यं एमे तरले श्रक्षिणी यस्मिन्, एवं विभिः स्व. 

च्छैः पतिश्च द्विनचंखकेदन्देश्च सथिते, परं तु तथपि परथमं 
पदम् अभ्युदयं दधत्ताखदयता ऽदिमरुच सूर्येण समं, चरममास्यं 
दिमरूचा चने समम् इयती भिदा । ए्रं भेद इसर्थ 

. इति पपपानोपमययोरविशेपोक्तया व्यतिरेक रुकारः । नरई- 
ठकं हत्तम् ॥ २९१९५ ॥ 

` प्रदेषटि यः पादरुचि त्वदीयां 
तभिन्दिरे द्रष्टुमयोर्यमाहुः । 

११५ द रमे ! श्ुमतरलाक्षं ( गोमन्लाक्षारागररञ्जितं, ध्रोमने 
श्वभ्य च गश्विणी चस्मिन् तथाभूतं च ) ख्ज्लस्ुरमाऽ$यनने ( कम+ 
खचन्दरकान्तियसतिष्पानं ) छयुचिदिज्ञः ( पवि्म्रा्रीः, श्यद् 
न्तश् ) क्षिते ते पद्मास्यं च । पएवसुभयोः साम्ये ऽपि पद्रञ्रुदय्ा 
सुध सददामाष्यं तु तथाव्रिधेन चन्दधेणं सूममिलयेतावान् भव्. 
स्तयोरिस्याष्ट । 1 क 

२१६ तय पाद्कान्तिविद्धेरिणमवटोकनाऽनर् यत॒ कवयः 
पथयर्त तभ 'नेक्षिताघन्तमादित्वमिष्यदिरासैनिप्ददन्ै- 
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टान्तेमच्र प्रतिषिद्ध - 
मुयन्तमादित्यमुदाहेरामः ॥ २१६ ॥ 

परोत ! दे इन्दिर 1 यः अम्प्र श्रं पाद्रचि परि दषं क- 
रोति ते द्रष्टम् अयोग्यम् श्राहुः । कवय इति शेपः | अत्र खत्पा- 
ददेष्टुखेन दक्ीनाऽपेग्यस्रे दृषठान्त प्रतिषिद्धा निषिद्धा द्द 
दानं यस्यतम् उद्न्तसुदेयं प्राप्लुत्रस्तम ओआं!द्त्य चर्यम् उदा. 

हराम: कथयाम् इति । भत्र प्रमाणम् “उद्रन्तमम्त यन्तमाद्- 

सं नादीप्षीयागदित्यागस्तम्बश्रुतिः । निदशना्खकारः 1 उ- 

पज।तिरत्तम ॥ २१६ ॥ 
= 

न वर्णतः केवरूमीप्सिताथ- 

दानाद्पि तच्चरण सुरागौ । 
श्रियेव नेमौ दातपन्नमित्रे 

चभूत्रतुः पृञ्यतेया ऽपि मतिः ॥ २१७ ॥ 
नेति) दे मात्तः ! रणौ खच्ररणो केवलं बणनः, सरापितरिभ- 

क्तिकस्तपिः । आरक्तखेनेस्य्थं; 1 सुरागो शोभनर्मक्तमानों 
इति न, तई ईप्सनायदानादपि पुराऽ्नौ करपदृक्ौ । अपि 
च श्मियेन कोम पतपत्रमित्े कमलप इति न, किंततुपुः 
उपत्तयापि दत्तपतरमित्े सबित्ाराविस्ः 1 बभूवतुः भ्राषवुरि- 
स्यथः । उपजतिषटत्तष् । शछपालकारः ॥ २१७ ॥ 

नम.उद् यमानम् आशितं निदानं श्रूमदे ति त्वश्यरणविद्धिद मु. 
[वलोकनाभ्नही भवसीद्याशयेनाद् 1 

२९७ दहे मातः इमो स्वच्चरणौ घणानः ( शाच्दत्तः, सूपनश्च ) केवलं 
न सुरागं ( चुस्त ) किन्त्वि्टस्द् अर्यस्य ( अंसिधयश्य 
विषयस्य च } दनुद्धनोः सुपऽ्मौ ( करषड्श्धो ) पव शो भामात्तिण 
स श्ुदरोरायतुख्यौ अपि ठु पुस्यस्वेनापि सुचैतुस्यौ द्याह । 



षर् ्ब्यासयःऽधतरणे दमस 

सुरेरभगीदिसुरवरजेडिते 
भजे तव क्षीरधिजे पदाम्बुजे 1 
स्यनक्ति सक्तं यदलक्तकं ट्रे- 

सप्स्तटे तन्न बरत्वमुचकेः ।॥ २१८ ॥ 

सुगति । भो क्षीरिन् ! पुरेनद्रः शक्रः, मर्गः दिवः, त 

दाभिः पुखनेः ईते स्पुते ते पाद।ऽस्बुज् अदं भज । 

तत्र हैतुः-देरः उरम्तटे वक्षसि सक्तं यमोः पादाञम्बुनया; अ- 

छक्तकं तत्र दरौ उच्ैषूरसं भरषठखे पतित्वे च उयर्नाक्त भकट- 

चति । वेदास्य वृत्तम} उदरात्ताठकारः ॥ २१८ ॥ 

उदारसम्देहमुषं व्रितन्वती 
मुदा रसं देहभृतां चिदात्मकम् } 

सदा ऽरवरिन्दे ऽप्युदयन्तमिन्दिरे 
पदारविन्द हसतः प्या तत्र ॥२१९॥ 

उद्पिति 1 हे इन्द्रि ! देशतां शरीरिणाम् उद्र दिष्य 
महासंश्यनादफं पिदासम चेतन्यस्वरूपं रसं ब्रह्मानन्द "रसो 
धै सः रमं वायं बध्वा ऽजनन्दौ भवतीति तैत्तिशयशरुति, { 

२९८ इन्द्रि रादिदेषन्न्द स्तुते ते पद्रा$र्चिन्दे वन्दे, ययोखौक्षार- 
स्मो भगवतो वका स्थर लघ्नो चरस्वं ( तस्य श्रषठसवं, पतित्वं च ) प्रक 
सयत्तीनि यदरलक्तक्र रे प्रष्ठयाऽभिष्यञ्जकं तयामौहात्म्यं कथ स- 
घोभनेशायि न स्यादृेत्यभिप्रे्याह । 

२१९. देष गाणा मदास्रदेदनश्यकं ब्रह्यानन्दं कददी त्वश्वरणकम्- 
च षासतू् समाध्रकया कान्त्या हेतुना सतः इगि अचरणयोबालम्ः 
पाशधककान्नमत््रमुपपाव्रयति । 
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वितन्वती ददती ते पृदारमिन्वि श्रिया उदयन्तं रविं सद्ा हत 
तः} ततौ ऽभिकरश्युनिमन्तादिति भावः । वैषां वृत्तप्र् } उष- 
मा उ्पत्तिरेषो वा ऽलद्भारः ॥ २१९१ 

अपि नीरजस्पुरणहा्यहो रजः- 
सफुरणाऽपहारि पदयो्ैयं तव । 
अप हंप्कप्रणयि धूतरसकं 
गमनेन पभवने विशोभते ॥ २२० ॥ 

अपति! हे पृश्चभकेने ! नीरजस्य कमलस्य स्फुर शोभां 
रति तन्ीरुपपि रजःस्फुरणस्य रजोगुगोद्धरम्छुरणद्याऽष- 
हारि नाश्चकप, एवं हंसक नु पुरे परणय्थपि गमनेन धूतहंसकं 
पडास्तमराद, गतिकालिसेनेत्ति भावः ! तय पदयोदरयं विश- 
पेण शोभते \ मजञ्जुभाषिगी हत्तम् । तरिरोध्राभासाललङ्ारः।२२०॥ 

कौ चिद्ङ्घ्रिकमटे तव्राऽऽन्निती 
कौसदिसकपरन्धि हंसकौ । 
मञ्जुकेरखिररज्ञकौ रुते- 
मौनसे बिहस्तो मधुहिषः ॥ २२१॥ 

यौ चिदिति । हे कंशर्दिसकपुरन्धि ! तवाऽद्मधकमने आ- 

२२० सरसिज शोगाऽशष्ारि रजागुणाननाशकं ताघफपदयुगकले 
पादकरकप्रण्ययपि ममनन सिनमराखं संश्नोभ्रतद्ति पिरोचामास्रमू- 
शखेगाह । 

२२९ हे फंसलारिपरिन | व्वदीयाप्ङचरेपदचे माश्िनो षौ चिद्सरौ 
(कल्यो, मसौ, पस्मंदसौ च) सुन्दरः सैः (दधतः, लोकानन्दः 
स्यदः, ऊतेकारध्यनिभिश्च ) ममवत मान्त मनसस ५ 
पि ५ हं ह र पचितपे ष 
ब्रम एनि गूयुरौ दखपरमदेखसादयेन चर्यति ] 
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ध्रिनौ गञ्जः स्तैः शब्दितैः अचिल्ानां रलौ दंसकौ पा- 
दकटङौ परम्हमौ च मधुद्रिपः मानने सरसि सान्त च षिह्- 
रतः करीडतः । रथेोद्धतावृत्तम । छपारक्कारः ॥ २२१ ॥ 

राजच्छाभनखा्रिते शुभकरं राजीवराजीसुहत् 
पने गाढतमोहृरं तव पदं वालाऽफविम्बं च तव् । 
यद्यप्यस्व समं तथापि विदितो भेद्स्त्रियानेतयो- 
रध्य सेसछृतमुत्तरस्य कल्यन्यायस्य पायं वुधाः॥२२२॥ 
र।जदिति । ६ अम्ब, पदे ¡ तव पदं चेरपरं तद्वालाः- 

विम्बं च राजच्छोभेगिलसद्चुतिभिनसैः पे राजति शोभने 
खे आकाक्षे आश्रितप्र । शुभकरः करय।णप्रदं, पक्षे उत्तमकि- 
रणं च राजीवानां कमलानां राज्या; पद्ध: सु्ान्मघरं, सादश्यौ- 
द्विकासकारित्वाचितयुभयत् ग्रामम् । गाढतमो ऽनाचज्ञानस्य प निविडाऽन्धकारस्य च हरं नादकभ् । इति यद्यपि समं तथापि अन्यस्य विभ्व्य सैस्छृतं सस्कारयुक्तम् अष्पेमः 
जाचस्प पद्स्य सस्कृतं पाच कलयन्ति सम्यन्ति ञुधाज्ञा- 
प्निनः । इयानेव एतपेरषोर्भेदो विदितो ज्ञातः । अत्रोभयत्र 
पादावोभ्यां चेनि यत्मल्षः । अन्न (अर्प दध्ाच्छिसिपरि' इति वचनात् सेर्तम,ऽद्गे या आद्रक्रिया सा तव नीचाऽ््े इति 

<==. 

१२२ विरजमते. 
काडशागाध्िनं, 
ननादवक.+मन 

२ क ५ शमेनलेराश्चितं विराजमाने रोमन खमा 
कमलकद्डद्त् (कमलतुख्ये, कमलविकासकं च ) यदाक्ला- 

ठ समर डववम्बस्य गन्धमाल्याद्यलङतमष्यं चरण स्पश्च पां समधयन्तीति पाचपूजितस्पाऽ्ष्यपूजताऽपेष्तया भिषठ- स्येन चरणस्प स-ववम्बारदष्ट्वमवेस्याद् । षे 
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ल्पतिरेकः । प्रपत्र लष््मीषदृमो; शोकस्य चालङ्कारः । शरा- 
कलयित त्तम ॥ ररर ॥ 

तवर भगवति षन्दे दिव्यपादाऽरतिन्दे 
सदस्सि यदमिषेके शमभ्भुजम्भाऽरिमुख्याः । 
स्वमुकुटघटितस्ःशाखिनिष्यन्चपुष्प- , 
भरसूमरमकरन्दैरस्वहं तन्वते ते ॥ २२३ ॥ 

तेति । हे भगवति ! सदसि सभायां शरम्धुर्हरः जम्पाऽरि- 
रिन््रः तौ युख्यौ येषां ते देवाः सस्य सुकुटे पटितानां खः- 
शाखिनः कस्पद्रे निप्पन्ानादुत्पन्नानां पुष्पाणां प्रसमौ्विद्धत- 
शेमैकरन्दैथये।रमिनेकं तन्वतः कुरुतः ते तव पादारविन्द अदं 
वन्द् नपापि । उदाक्तासङ्कारः । मारिनीदटत्तम् ॥ २२३ ॥ 

प्रणतिषु तव पुण्यद्न्दमासीत् पुररिः 
भ्रगिपततनत एकं रोकमातस्त्रदङ्प्योः । 
चिरवरिरहक्रशस्य स्वाऽवतंसाऽसृतांसे- 
स्तव नखमयतारायोजनेन दितरीयम् ॥ २२९ ॥ 

भणतीति 1 दे सोकमातः ! पुरारेः शिवस्य तव प्रणतिषु 

९२३ स्विवनदरादििदेनिजमौलिविष्ुतिः करपषश्चफुसुममफ- 
गन्दा $ऽसरि, रताभिचके दिव्ये ते चरणे वन्दे दस्याह् 1 

९२ त्व्पदगरणतस्प शिवेष्य पादवन्द नजन्यमेरछ, परं च चिरात् 
निलदुारनाराविरदहितस्य चारापतेनेखरूवतासासमागमध्रापमन किघ- 
द्धिनमियुनघदनजमिति पुण्यद्धयमजनीति प्रतिपादनेन नलानां न- 
कात्रकपत्य चरणह्य 'राचप्रणदलयास्पदच्वन मादात्म्याऽतिश्चयं च यो- 
पछयन्ना्् । , 

ट 
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मणमिषु शुण्यदृ्रम्र आसीव् । तत्रैकं तदच्प्रघोः मणिपत- 
“ नतः । पञ्चम्यास्तसिल् । द्वितीयं चिरविरहेण शरस्य स्वा- 

उवर्तेसभूतस्पाऽमृतांशोश्न्द्रस्य तव॒ नखमयानां ताराणाम् 
ऋ्क्ाणां योजनेनेति । उभयपेखनपुण्ये प्रमाणे दिवताण्डवो- 
क्तयन्नपरकरणे-'वदयाऽऽकर्पणविद्विष्ठिमारणादिपु क्ष । व्ये 
स्रीपुभयेरैक्यकलनात् पुण्यमागमवे'दिति 1 अमकृतवर्णनेन म~ 
कुतनखतारकासाम्पाश्रपणदमस्त्तप्रशंसारइारः । मालि- ` 
नीरत्तम् ॥ २२४ ॥ 

चरणनलिनयुग्मं संसतििरासिन्धो- 

स्तव हरिसखि सन्तस्तारकं सङ्धिरन्ते । 
इदमुचितमव्ेमो येन तर्सश्रतानां 

तत्तिरपि च नखानां तारकं बिभर्ति ॥ २२१५] 
चरणेति । हे दरिगचखि ! येन तपोश्चरणयोः संश्रितानां 

नलानां तततः तारकाणां भाव्रसतारकलं, दरद; कृतातेलया- 
दिबर्सामान्ये नपुंसकम् । यद्वा त्वेचेति भैकल्पिकंहस्वत्म् 1 
यद्रा तारकं तास्कापि चति व्रिश्वाननक्तत्रत्राच्यक्ारान्त पएत्रेति 1 

अथ च तद्धतनपुसकत्व्माप विरमति त्चरणनखिनयुम्पं , घख- 
तिष्ठशस्य सिन्धोस्तारकं सद्धिरन्ते इदम उचितमयमो जानीमः। 
माङिनीरत्तम् । कान्यरिद्गमरङ्ारः ॥ २२५ 1 

द त्वच्वरणसरोजयुग्मं सेनारत्तारकं वदन्तीति युक्तमेव, य- 
-लस्तदाधितानां नयानां तिरि तारकन्व (उन्तारकान्धं, नक्षत्रत्व च) 
दधतीति चरणस्य ख्तारोद्धारकत्व नखानां नक्जङपत्वं चद। 
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निदो प्रकाशमधिगन्तुमिन्छया ॥ 

तत्र भानि सिन्धुतनये पदाऽम्बुजम् । 
अधिगम्य नूनमभवन् यत्तो नखा- 

न्यत् एव्र खं च तदभून्नभस्यम् ॥ २२६ ॥ 

प्रनिशयिति \ हे पिन्धुतनये ! अनिशं पकारपथिगन्तुम् 
इच्छया भानि यत्त; तव पदाम्बुजम् अभिगम्य नास्ति खं 
येषां तानि नखान्यभवदन् ततस्तत्वमाकाषं न मानां स्थल स्थानं 

तन्नमस्यलम् अभवत् । अन्न यतः भानि ताराः नखान्पभ- 

वन् तततः खमन्वर्थेणमृदिति युक्ुक्तया निरुत्यलङ्कारः । मञ्ु- 

भापिणीरत्तप् ॥ २२६ ॥ ~ 

मराङ्केड्या ऽप्यमराछिकेव्या 

सुरहमश्रीरपि वरिदुमश्रीः 1 
खरां्चुकान्ता नखरांडुकान्ता 
ऽप्यम्ब दीय तत्रे चित्रमङ्प्रथोः ! २२७ ॥ 

परारकेतति \ हे अम्ब ! त अद्घयेोष्रैपी मरालिकामिरह- 
सीभिः ईख्या स्तुत्या अपरराङीनां कै्स्तकरेशख्या, एवे घु- 

१२६ फें निशि प्रकाय्मानानि नक्षघ्याणि निरन्तरपरकाशरूप- 
लाचा्चय तवर पद््नुजमाध्ितान्यत्त प्व तानि नखानि ( नखरूपा. 
णिन खमाकासो येषु तादृशानि च } अभवन् खमाकाह्यं च न भ- 
च्यट, ना मां नक्छशराणां स्यं नासीदिति नखनानश्चन्नक्ताम्यं वपायत्ति। 

२२७ हे थम्ब { तव पदद्धयी हसीस्तुता ऽपि वेचपद्धिधिरःस्तु- 
ना, कट्पदक्षरोमाधारिण्यपि प्रवालासणा, सूयैसुन्द््थपि नखः 
मघोति विसोघामासयैचिन्चणाद् ५९ 
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रटुपवछरयषटुमवस्छरीदतलशोभा यस्यास्ताषश्यपि विह्मनत् 
प्रचालयत् श्रीः रक्ततक्षोमा यस्याः सा, तया सराुवत्यं- 
बत्कान्ता तेजोरूपा ऽपि नखराणां नखानामेद्मिः कान्ता छु- 
न्दरी । खरं स्यासीकष्णधषयोरिति मदिनी । अत्र शछोकस्थप- 
ददर्नेन विरोधं जञात्वा रीकादधितार्येन तस्यामासत्वे निर्णीय- 
म । उभपमेलनेन तदलद्क।रः कायैः । उपजातिटत्तम् ॥ २२७ ॥ 

चरणाविमौ हि करुणानिधे यत- 

स्तरणाऽदणाग्रकिरण।ऽनुकारिणो । 
अनुब्रिन्दतस्तदरत्रिन्दबन्धुत।- 

मपि साधुचक्रबहुमान्यतां रमे ॥ २२८ ॥ 

चरणापिति 1 हे करुणानिभे ! तव इमौ चरणौ यतस्त- 
रुणाऽरुगस्य वालपूधेस्याऽग्रकिरणान।प॒ अनुकरणं सादृश्ये 
कुमेतस्तन्छीलौ 1 ताच्छीर्ये णिनिः ) तक्तस्मादर विन्दस्य बन्धुतां 
दितकारिचं सादृश्यं च, एवं साधुचक्रस्य चक्रवाकस्य सस- 
महस्य च बहुमान्यतामतुविन्दतः प्राप्चुतः। काच्यलिङ्गमलं० म- 
स्जुभापिणीरसमर ॥ २२८ ॥ 

१२८ हं फरुणानिधे ! यनस्ते चरणौ स्दुयंकिरणाष्नुकारिणावत 
चव कमलबान्धवत्वे { कमटतुट्यत्यं, कमटविकासकत्वं च ) पं 
श्वष्ुचक्रवहुमान्यतां ({ सख्जनपस्माद्र्णीयत्वे, समीचीनवक्रवा- 
कादरपात्रतां च ) प्राप्यत इतति पदयोः सुवक्िरणस्ताभ्यमाद् । 
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पद्माश्नितस्तवं पयोधिकन्यके 
त्रिपदे न जातु सजतीतति साम्प्रतम् । 
अपि तत्परागमधिमौलि धारय- ` 
ज्नपरागतां वरजति जन्तुरद्ुतम् ॥ २२९ ॥ 

पदमिति ! हे पयोधिकन्यके } तव पदं चरणम् आश्रितः 
जन्युः जात कदा चिद्विपदं न भजतीति साम्पतं युक्तं, तयोः 
पदयो; पराणप अयिपौल्ति शिरसि धारयन्नप्यपरागतां भ- 
जतीदयद्ुते, अपगतो रागो बिषयगरीतिर्यस्मातततमियद्धुता- 
ऽभावः 1 मञ्जुभाषिणी । विरोधाभात्तः ॥ २२९ ॥ 

श्रितः परागं जरठः शशाङ्को 

दृष्टो नतञ्यम्यकदीर्षगश्रीः 
स्पृशन्नपि त्व्छदयोः परागं 
न जातु तारुण्यमहो जहाति \॥ २३० ॥ 

श्रित इति \ हे श्रीः { पराऽगमसलाचरं भितः स्थित्तः८१) श- 
शङ्कुः जरढो दद्धो दृः, नतस्य कइतमरणामस्य ज्यम्बकसय 

१२२ अथ त्वस्पद्ाशनितस्य न विपद्ैनं नापि वैराग्यदोरश्यमिति 
्डेषेष प्रतिपद्यन् ठे पद् प्रातो विषदं (विपत्तिम्, अपदं च) न भसत 
इति युक्त, परे सस्पसाते सौदौ दधानो ऽपरागनाँ (पसगयदिव्यं, व~ 
राग्यंच ) खभते इत खत्रामत त्रराधामसनाह् । 

२३० अथवा पद्पसग्महाव्रयस्य जरामयषहरत्व प्रदिपाद्- 

प्प पसम ( साधास्णपुप्परजः, प्रश्चिमाचरं च ) धिनण्वन्द्रो जं 
र्टाः परे प्रयातरिषमौलिगतः सते चरणापरागस्प्थमाचयं 

कदा वचिष््पि तासप्यं न यजसा । 
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पिव शोषो मूर्स्यः स एव वतपदयोः परग स्पृषाननपि 

तारुण्यं न जहति अह्ने इति परागगब्दवेणाप्भप 1 व 

परागस्पशषककरणते ऽपि नरठचस्ूपकाय।ऽतुरप तत 

गेषोत्तय रकारः । उपजातिदटत्तपर ॥ २३० ॥ 

सुरदिमान्यं विध॒तोपसर्ग 
9 ४५ 

शुभषहं ते शरदु चारत्रणम् । 

पद् रमे यः प्रणमेजपेदया 

दुरादपास्यद्यरमापदं स: ॥ २३१ ॥ 

` सुगदीति । चुरा देनास्तदादिभिः। आदिशब्देन पिन्नरग- 
स्वौ दिमिरपि णन्पे पूजनीयं विधृतो निराक्ितः उपसरो वा 
घोयेन तत्र चारुः सुन्दरः चरणो रपे यस्मिन् तच पुनः शुभ 
करयाणमवहृति ददाति वद तव पदं चरणं यः पुमान् भणमेव् 

नमनकर्मीङ्योव स मरः परमा उच्छा चाप्तावापद्िपत्तिश्च ताम् 
अरं दरुतम अपास्यत्ति त्यजति । अरमापदरं रणापदुऽमावं च ` 
श्रीपलोकनां चातीत्यथः८) 1 अंथ पदं सत्या कारकं नापर यः 

ड म १.१ & [3 * ५ 

पेत् सो ऽपि पूपर्त्फटपाग्भ्रति । कीदशं तव १ ष्टु रः 
रेफः आदिधस्य त्तमो: अन्पो द्वितीये यस्य तव् । पुवं च 

, २३१ हे स्मे । रादिमान्ये (देषादिमान्वे, शोभनो राब्द आदो 
यव्ये म^्वददो ऽन्यं इन््यो यस्य तथाभूतं रमा इव्याकतारफश्च ) विधु 
तोलने ( निरस्तोपद्वं, प्राचुपसगर्यदितं च } कोमरुखन्दराऽर- 
णरूपे खष्वश्षरवारतं च ते पदे, चरणे रवद्वाचकं रमादाष्दं चख यथा- 
यथेयः प्रणमज्यपेद्या स मतोमापदं दूरीङ्यादित्ति भगवतीचरण 
नद्रोर्धिपन्नाशकस्वे परतिषाषयश्नाह् ध 

५ 
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रमारूपमिसर्धः ) विधुतः उफसमैः प्रायुपरमर्गो यस्मा्तदप्णा- 
पदवरपोपमर्ग न भवति प्रथमतृतीयगश्वमान्तस्था वर्णा मृदवो 
श. ४० १ ऽभिषीषन्ते) चाटौ चार सुखघुलौ चरणौ यत्र तत् । उपजाद्० \ 
छेषालं० ॥ २३९ ॥ 

पादं तेपादं ततर पद्कुजार्ना 

चन्दे भवं देवि तरीतुकामः 1 

मस्ते समस्तेडपि मञ्जुलाक्षा- 

रामं परागं बहते यदीयम् ॥ २३२ ॥ 
पादमित्ति ! दे देवि ! भवै सपारजरभि तरीतुकामः अह 

पडजानां जपाद् ऊल्नार्पिणं तव पाद् बन्दे नमामि, यदीय य- 
स््वन्िन पञ्जु- सुन्दरः राक्षाया सगो यन्न त परागं रजन- स- 
मसतेद् स्ैस्तुर्यो ऽपि दिवः मत्ते शिरमि बहते दधाति । अय 
च यस्स॑श्रित्तप्चेतनपपि रन. गञ्जुखपर अक्षारागे विषयेषु इ- 
न्द्रिराऽपरीति बदति ततश्चेतन(नामस्माक सुतस पैरा्यदानपू- 
वेकपपतारसिन्पुतारणम् भव्रचरणक्मरं कुपादिति भावः 1 ईन्द्र 
सजारचचम् } उद्ातल्द्भार् ॥> ३२॥ 

पद्यं यस्ते देति सेवते 
भभु शितानां द्विपदो भवयत । 

२३ हे देषि { सककस्तुरयोषि रिव. सुन्दरयावकरलार्णं य~ 
श्परोग चिरला बदति, मचकमलत्रपाप्रद् तत्त चर्या संसारचिती- 
यया नमस्कसोमीत्याद् । 

२३३ द स्मे { स्वत्पद्कमलसयको निजाथितानां गजप्ररो मष 
तद्धिमुख नरं विक्षास्तुम्पद् ( षद्यु) कथयन्तीति अरणसयकश्व 
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्रिधुस्वसस्तदधिमुखस्तु यो नर- 
श्तुप्दं हन्त वदन्ति तं बुधाः ॥ २३३ ॥ 

पदेति । ह देष, ह विधुखमः ! यज्व पदद्वयं सेवते अमौ प 

दतेवी पथितानां द्विपं गजं ददाति सः मुः स्वाम भवति। गजा. 

न्तक्मीवान् भवतीति भावः । च पुनः तयोः पदषोर्ियुखो यो 

नरः ते पाद्ग्रियुखे नरं चतुष्पदं पदचुष्टययुक्तं पशुं च १द्न्ति 

हन्त ह । वैशस्थै शततम । श्ेपारं० ॥ २२३ ॥ 

पदयेोस्तवाऽङ्गरागं प्राहुः स्ामात्रैकं वयं त्वेनम् । 

पुष्करूरागप्रियतमहदयवसत्युपनतं च जानीमः |॥२३५॥ 

पदयोरिति! अङ्ग रे! तम पदयो श्वरणयोः एनं रागं स्ता- 
भामिकं स्वभावसद्धमित्येके कव्रयः राहुः! वयं तु पुष्कटः ब. 
हलः रागः भीतियैस्िन् तिमर भियतमस्व सटद्ये वसत्या उपन- 
तं प्राप्ठप एने रागं विजानीमः । अन्न पदयोः सखाभावकराग- 
निन्दवं छता तरिपस्टतपरीतिरागारोपेण शद्धाऽपद्रवुतिररंकारः 1 
गौतिहत्तम )। २२४ ॥ 

परमकरावछ्रम्या बहुरागधराधरोरुविश्रमभाक् । 

महासंपस्प्राप्िततद्धिमुखस्य हिता ऽनजृतया च पञुर्दमिनि वैःचत्येणाह। 
२३४ जनास्त्व्यरयायोरण्यं स्वभाधिकं कथयन्ति, ष्यं तु 

अहरुराग( जधिकग्रीनियुन ) परियहदरयनिवासंसकाशन्ते रूम इत्याह । 
१३५ दे रमे! उत्छृ्ठा रलः ङ योरेकयादू् या; कलस्तासां पद्धिभी रम्या बहुलाऽरुफाऽधरोष्ठा सक्तिथविखाखधार्ी मराटङलितग- तिस, अष्ठया करडा सुजचनुषयेन रम्यः, षुलममधरः, धरस्य 
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¦ अंसि हंसहारिगतिका पतिवत्पिठवलिदप्रसूवचच ]} २ ३५॥ 

इति श्रीमदेङ्कटाध्वरिविरविते श्रीमहष््मीसहसे 
सौन्दर्मस्तवको टमः समाप्तः ॥ < ॥ 

प्रमेत्ति । हे सपे ! परमाः याः रंखास्तासामावल्या रम्या, 

रठयोः सावयपीत् दहूयो रागो रक्तिमा तं धरति ताटतो 
उधरो यस्याः सा, ऊर्वोः सक्ध्रोर्बिलासे भनति सा, दसवत 
हरिणी छन्द गतिर्यस्पा; सा) सं रमा पतिवद, पित्चद् सि- 

स्धुषद्, पिदप्रमूवव सायैसन्ध्पावेद) अस्ति भव्ति 1 
पतिपन्े परमा या कराविः करपद्विस्तचवुषएटयमियथैः तेनं 

रम्यः वहरठा अगः शेखा यस्यां तस्या धरया मूमः धारो षारको 
पराहरूपेण, उरुणा महता विना पक्षिणा गरुडेन यद् मरणं तद 

. भजति सः, रसानां परमरेसानां हार्णी स्पृदणीया गतिर 

को यस्यसः) 
पितृपक्षे परा महती या मकरायाप् आवलिः पद्या 

रम्या, चहुखान् अगान् पत्नान् घरति सा धश भूभस्य स 

स्वो ये विच्मा लिश्निषटजननिगेषाः खाङ्याः इति रोके । 

तान् भजति सः, रंसव्रद्धारिणी शुधा गतिरवस्था पस्थ सः । 

मोवर्थनपवेतत्य उस्मेदाय् यो विध्रमणकारी, परमदंसस्पद्- 
णीयप्रािः यत्ते पनिषटरिष्तद्दसि । 

किच परया मकरपद्ा खन्दरः, वहुप्चतधरः, पाथव्यां मदद 
प्रमणं भजति तथाभूतः, हंसानां मनेदरा रतियसिमक्तेतादश्चो 
चस्ते पिना समुद्स्तददसि । 

सच उन्छ्षटष्य मस्य चन्द्रस्य किरणाययव्या सुन्दरी, गधि 

4 
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1,, ̀ सन्ध्ापे परे उपरितनकारे मस्य चन्द्रस्यये कराः किरणाः 
कटा ता तदाव्रसया रम्या! मः दिवथन्द्रमा बेधा इयभिधानम् । ब- 
हुरागधरा स्पष्टम् धरायां यवि उरुः बहुः यो वीनां पर्षिणां भ्रमः 
तं भजति प्ता, समि हि संगाः सस्वनीड।ऽभियुखा भर्वान्त 1 

है सुर्य हरति तच्छीला मतिः स्थितिर्यस्याः सा । ्छेपोप- 
मारङ्ारो । मीतिर्तष् ॥ २३५ ॥ 
इति श्रीरावजीमष्मराजापरनाश्ना श्रीनिवासप रितम् बिर- 

~ चितायां वालवोधिन्याख्यायां श्रीमह्मीषदतसतटीकायां 
सौन्द गैस्सबको ऽष्टमः सम्पूर्णो ऽभवद. ॥ < ५ 

हि ----------^ 

छाठणा, धरायां महान् वानां पक्षिणां विरोषभूतो यो चमो चमणें त 
फू, हैस्रस्य सूयस्य हारिणी मपहरिका स्थितिे<्यास्तथाभूता या 
साय॑सन्ध्य। तद्वद सोति सचमत्कारं श्लेषेण ऽथचतुषटयं प्रतिपारूयन् 

भगवत्या मग्ररसमुद्रसायंसन््यस्ताम्वं चणयन् स्तप्तं पूरयति ॥ 

इति श्रीमानवट्ल्युपास्यनेल द्रम शाश्खिचिरचित्ताया लक्मीसह- 
स्।ऽवतरणनःन्न'णकाया सन्द्थस्तषषफः ॥ < ॥ 
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प्रथं मूङ्गारसतप्रकः ९। 
ने 

भृद्गारपन्वीशवुटजं रप्रखेन हृतां सतीम् 1 
हिचिकाय प्राकृतवत् स रामः श्रयते ऽस्तु नः ॥ ९ ॥ 

अथाऽसमिन् नवमस्तवके श्रीम्क्षषीनारापणमोः श्रृक्तरं 
धणयितं मयमपये शृङ्गारेति तदङ्गं निर्दिशन्मह्ररमाचरति-- 

दुक्ञैयमहिमा सा मां क्षीराऽन्धिददिता ऽवतात् । 
शृ्ाररससवस्ं शेषरैटेश्वरस्य या ॥ १॥ 

ददेत. ! या शषरलेशवरस्य हरेः शृङ्ग ररसस्य सर्वस 
युरपध्न सा दु्ेपो पिमा यस्पाः सा दृग्षाऽन्पदहिना रमा 
उवताद्रप्तताव 1 अव रक्षो इयस्पाष्ठोद् ॥ ९ ॥ | 

विदित्तस्मरसरभेण पने, 

व्रिव्ेनाऽस्् विरासचेटितेन ६ 
अतिवरिस्सयमादधास्ति रौरि- 
रलुभूता ऽपि चिरादपूतरवत््म् ॥\. २ ॥ 

विदितेति ४ हे पप्ने { ह उस्र ! विहिते स्मर्टपर, सरम भ्न 

तेन वितरिेत्त विखासानां चेष्टििन चिरादनुभूना ऽपि खं शौरे 
रति विस्मयमग्राचयेपाद्धासि । ओपच्छन्दसिकर वृत्तम ॥ ५॥. 

अध धाङ्कारस्तयकमारन्धुकामे वेद्ुटपतेः गदद्माररससध्ध- 
भूना ऽगाधमदहिमा धीमामचतादिस्याकस्ते ! 

५ 2 = (व ५ 1 
„ द देवि स्वं काममनेोङेन विश्रमचेषटितेन च्ाग्रा्भूतर- 
पवि नबनवेव भवन्ती रेर्यन्तमाश्चेमादृधास्वीप्वाह्+ 

र 
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अथ साच्िकमभावं वणपति-- 

कमले तव हन्त वीक्षितानां 
कुटिरिश्ना कवङीद्तं सदा ऽपि । 
फणिदोरपतेनं जातु चेतः 
प्रतियोपक्ञमुषेति वक्रिमाणम् ॥ ३ ॥ 

कपररेति } भो कमले { तव वीक्षितानां कुटिलिन्ना कौ- 
दिस्येने सदा कवरीकृतं ग्रस्त्पाप॒ फणिरोटपतेशवे; स्वान्तं 
मत्तिघो रुद् त्पाः उपज्ञा आज्ञानम् । उपश्ञोपक्रमन्तदेति स्- 
न्ेण नपुंसकल््म् । वत्रिमाणं वक्रत्वं ज।तु कदा चिदपि नोपेतति 
न प्रप्नोति । अतहणाऽनङ्कारः ¦ आओपच्छन्दसकं वृत्तम् ॥ ३ ॥ 

विषमाऽऽयुधाऽसखरसुपमाऽऽवहरहो 
तव रोकमातरबरोकत्रिभ्रमैः । 

भगवानरहीन्द्रनगवास्युपाश्चुते 
तरसा मनोंक्ततरसादििकश्रियम् ॥ ४ ॥ ' 

दिपमेति ! हे टोकमातः ! विपमाऽऽयुपस्य कामस्य घु- 
पमां प्रमशोभां आवहन्ति तैस्तवाऽ्वलोकनिधमर्दशनविलापिः 

३ हे कमले! तच नयनक्छौरिय्येन श्रस्तसपि भगववश्चतः खक विकारमपराधिः त ष । पमपराथम्वस्मास्छु नपर्तोति कुटिरुसद्भाद्ापि विकारं 
नेपेतीव्याश्चयमित्वाद् 1 . 

द् स्यकमातः च्छामाररोमाधरस्तवाऽ्वन्ठोकयिखाधग- धान् वेदधुटाचलवासी सत्वरं खन्दरतरं सास्विकमावं प्रा्नोतीति का- मश्रवद्धस्य सत््वगुणवस्वप्रा्तिराश्चयेकारिपफत वदन् स्वेदा माषान् भजते इत्याद । र शश्र 
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अदीन्ध्रनमयासी शेपाऽद्रस्थो भगवान चरसा क्षीरे मनेोहतरं 
सास्विकभवं उपाम्सुते मसोतीर्पथः । मन्जुमपणीटत्म्॥५॥ 

करदा ऽव्धिपुत्रि वशासनादिमि- 

निगमेनिर्दिविगमेरपि स्तुतः । 
छट्टतुकेषु कटेषु केशवः 
स भिया त्तैकममियाच्ते वचः } ५॥ 

कर्ति । दे करवा ऽन्थिपुत्रि { वछदासन इन्द्रः आ- 

दिर्यषु तेः एवं निगवेदै्तया नरा मानवा दिनिगमा देवासतैः । 
अपिकब्दाददित्रिगेदपैरपि स्ठुतः स कश्चनः छं स्कति 
माग् इति याचत । देरनेपु तेषु करुदेषु भिया एकं तव उचः 
अभियाचते ) मज्जुभापिणीवृत्तम् ॥ ५१ 

स्तम्भतः; स्वयमत्राप सस्भवे 

यः पुरा नरदरिर्रिभ्िये | 

५ इनदरादिमिः ( वेषैः ) चेदैमौनगरैः चरः अपि स्तुतः दै- 
षवेदमानेचलेचरेः स्मुत्तोपि स्वीयाऽ्पसाधमूेषु तत मनेघु केवलं 
र्वद्चनेव्रा्यीं मवनीति ग्ट ङ्गास्मुलधनं मानं वठोयति ) 

दं यावात् कारणारस्वयमुत्पद्यते तादसमेत्र कार्थ जननीति 
ग्यागरसनुखत्य चपसद्रूपो मगचानू स्तम्मतः पुरा $ऽविरास्ति मन- 
सिविलासाऽऽदम्बरेलत्यवि स्तस्म् ( चेष्टापतीधानं ) जगयसोति ध 
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याम्बर्ाऽहितवियासडम्बरः 

स्तम्भमम्ब जनयव्ययं त्यि ॥ ६\॥ 

स्तम्भत इनि । दे हरिभिये ऽम्क ! यः नरहरिः परान्न 

स्मतः स्तम्भान् स्वये सम्प्वरमवाप सः ज्ञम्यराऽदहिनस्पमदनप्प् 

विनामानां दम्बिस्वमि स्तम्भ सास्विकभादं जनयति, । स्त- 
स्मः स्थृणाजबरसपारिति. मेविनी । समारड्ारः । रयोदधता- 
त्तम् ।॥ ६॥ 

प्रधाञम्बर्पाचनम- 

अहारि नेत्रे मम पदयतो ऽनया 
प्रसद्य कोरस्थटसक्तयेति किम् । 
अतिक्रियय हसते स्तेषु ते 
हरिरठादम्बरमम्ब रंहसा ॥ ७ ॥ 

पररारीति। हे ऽम्ब ! उरःस्यत्ते वक्षसि चोरस्य त्क 
रस्य च श्थटे सक्तया ऽनया रक्षस्या मप्र पश्यतः सत्तः । 
द्रा पद्यन्ते मामन्।दृसेति पष्ठी चऽनाद्रे इति षष्ठी । मम 

नेन्शुकं चाऽहारि हनप्र श्रतः हरिः मतिक्रियाये भतीका- 
राय रतेषु हगद्वनान्करिण रंहसा जवेन तते ऽम्बरमं कं दते । 
वशस्थं इत्तम् । उसेक्षाशछपाऽलड़ारो # ७ ॥ 

== = 

तिपाद्यन् भग्नः कार्मीव्रखसेः स्तम्भाख्यः सारवको. मावस्द- 
य्युगरेताखाद 1 

७ दे मावः}उरःष्वलसंलप्नया चौरस्यानरतया! चाऽनयः ( त्वयाः १1 
मत्वमक्षमेक वरान्मम नेत्रे ( नयन, मस्यरं च ) हनमिति वच्थकीका- 
यत्र भगवान् जवन सुस्तोत्सवेचु ते ऽम्बरं हरते किशमित्येषते 1 
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अम्ब तमत्यन्तमुदारतोर- 
चमस्कृति दश्यितुं प्रियाय । 
अभ्यथैयित्रे भत्तमात्मनो ऽपि 
कुचरूमित्राय ददासि चरम् ॥ < † 

अम्बेति । दे ऽस्वं } त्वै अखन्तेम् उदारतया श्रौद्ैस्प 
उर्थी ब्दी चमस्छृरतिं चमच्कारमथ च(ऽयन्तं सुदा दर्थे सते 
घुरते उर्गोः सक्भोश्वमत्छतिं भिपाय दु्षीयितुं अभ्यर्थनित्र 
याचकाय कुचेखस्य इृत्सितवचस्य एद्। प्रथ मित्रायाऽऽत्मनः 
भरृतमपि चरं ददासि । उपजातिवृत्तप् । शेपोसेन्नापर्किग- 
रुद्राः ॥८१ ४ 

अथ करग्रहव्यनप्-- 

यिस्त्वाीवभस्तव नवरतौ देवि हरिणा 
करग्राहोन्मीरदरूयरवञ्ुश्रुपुरुषितः | 
प्रियस्पक्ञौऽऽनन्दोन्मिषितभवतीहासनि शतैः 
कलरष्वानेपिततैः कनकवल्येर्ैखित इव ॥ ९ ॥ 

भाहरिति । हे देवि `! तव नवरतौ हरिणा फर्रा्िण 

< मभ्य | अम्य याचयित्रे कवेलमिनत्राप { भगवते, कुत्सित 
वसय दरिद्राय च ) प्रियाय अत्ति सम्तेयण सुरत ऊर्वेश्यमत्का- गमघ्यन्तमीद्ामि मद्दाचमत्कारं च दशयितुं स्वये परिहितमपि घ. 
सर्म दषाखीति च्छेण परद्कीयाति। 

९ देवि { नवदुरतोच्सवे तव सणवोस्रमूहः भगवस्नकर्रह्- णकाकिकनियेधादि पचनं श्रोतुभिच्छुः सन् वासागाराद् बहि. लि- वः, परं प्रियस्प्ोनन्दस्पच्छन्दविखन्वरस्वद्धासमोपित, मन्न सूनिनद्कासिभिः कनकवलयैर्निजमधुरस व्दाऽपहूजुननि कथ, 
दिव खनेरमरिस्तचच्छरयणानन्दपरतियन्धात्पता वेति स्व 
विखासान् पयति । प्त श्वेति स्त 
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(ब्र एवं प्राहः । स्त्रा्ये ऽण् 1 तत्करककरग्रहणेनेसभेः । उन्पील- 

तो निभैच्छतो बरयरवस्य श्रोहमिद्धः शुश्रूषुः यः अ।ठीनां 
सीना वैः वहिः उपितः स्थितः । यस निरासे इत्यस्मानि- 

छायामिडाममे वचिस्वपियजादीनां किनीति सम्भप्तारणम् । सः 
कनभ्यो ऽव्यक्तमपुरेभ्यो ष्वनिभ्यो ऽपेतैः शून्यः 1 -अपितापो- 
देत्यादिना समासः । तथा भियस्प्स्याऽऽनन्देन उन्मिषितेन 

भलया अन्दसिन धुष्टवया निरतैः पृेः() कनकानां वलयैः क 

ङ्गे ञितः लम्भिच ८) इवाऽऽप्ीव् । प्रिखरिणीष्ट्म् । च 
परा ऽतिशयोक्तिर्सेक्षा च 1 ९॥ 

अथ कच्रहणम्-- 

हठात > "षे दरिसखि मवलाः कचभरे 
१4 ए हिरहदयः काममद्यः । 
मनोजन्मूरदसा 'मथ गलसपुप्पकपटा- 
दवय नापौ९ 1 उदभ्मुपरिष्ान्मधुरिषोः ॥ १० | 

इदिति । हे हरिस] करीायुदध सेलसमरे मवदा; 
कचभरे धम्मे कान्तेन दगद्धराकत्तरिण गृदीते सति । कप 
श्रकघामं पर्णौप्मियमरः । श्रदयः ग्रहणं ग्रहः उपादानम् भस्मि- 
चस्ति तत् ग्रकु हृदयं यस्य सः पितरर्माप गरहति । अततः 
छस्सितरटदय इति यावद । पिच्छदित्वाद इत्सार्ये इलच् । म- 
जोजन्मा कपिः अथ कचग्रहाऽन्तरं मधुरिपोहिरेः उ्षार्ादु- 

९० द रमे 1 सुरनकोडासमरे मगवता सवलया 
स्वाद् गृ्दीते सनि स्वत्प्टपातीच् नितान ही अः स्यद् गदते सनि स्वस्प्षपातीतर नितरान्तमाप्रदी अदय 
शछापाशतिकरीणकुरुमकपदपद्धगथत उपरि ममेवेधकं निः 
भ्रसभभववत्किरिस्युस््रक्षते । 

केशपाते ब 
: कामः के 
जवाणाऽभस्ताः 
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पीर गरतं चम्मधोवि पततां पुष्पाणां कपराद्याजाद प्मै- 
आविष्यति साइयति इति ममौवित् तम् । व्यघ ताडने इयस्मावः 
कषे अरदिञ्यावनिन्परधीति सम्भसोरणे नदिरटतद्टपिव्यधि- 
रुचिंसहितानपु एाविनि पूरेपदस्य दरः । प्रसभे यथेष्ठं बाणौः 
यप् अंनेपैत् धति स्म 1 शिखरिणीटत्तप् 1 अपदूनुसले० ॥९०॥ 

अथ कञचु मोः ङुंचमदैनं च-- 

आस्यया च महसा हरेः कर- 

स्पर्दनिन श्ृदितः पयोधरः । 
देवि विक्षिपति ते घेगुदरचः 
पुप्पमोक्तिकमयान् षयःकणान् ॥ ११ ॥ 

आख्ययेति \ हे देवि { आ!ख्यया दुश्धनान्ना महा ऽप्ि- 
तकारस्या च हरेर्विष्णोः घषेस्य च करयो; कराणां च स्पदीनेन 
मृदितः पयोधरः कुचौ मेवश्च ! ‹ आदिरयद्रे दाेर्नायते" इति 
श्तेः खजों मालाया उद्भलन्ति यानि पुष्पाणि मौक्तिकानि 
च तरचुरान्ः पयसां कणान् किन्द्न. विक्षिपति वैति । रथो- 
द्धताद्तप्र् । अपद युत्यलक्कारः ॥ १२ ॥ 

, ९९ देचि ! हरेः (भगवतः सुस्व च ) करस्परनेन (हसतस्पर्थेन, 
फििरणखंन्र्भेण च ) सृदिवस्ति पयोधरः ( स्तनो, मेघश्च ) माखावि. 
गलच्छृद्ुममयान् पयःकणान् आख्यया ( पयोधर इ्यन्वथैनान्ना ) 
मष्टा सघ्ुरुज्यलया कान्त्या च } विद्धिपति ( वत्ति, तिरस्फरोति 
चं ) सवं च पयेध्वरस्य मेधस्य पय.कणवपेणम् उज्ज्वल्फान्तेः 

सवनस्य पश्रःकणतिरस्करणसु्ितमेवेष्याशयनाद् ! 
४६ 
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सरभसपरिरिप्तासम्भरमोच्छरूनपीन- 

स्तनशिथिरितबन्धा मञ्जुरा कञ्चुकी ते । 
अतनुसमरकेावभ्रयज्ञास्ियेण 

दरुततरमपनीता दुग्धसिन्ोस्तनूज ॥ १२ ॥ 

सेति । भो दुग्सिन्धोस्तनूजे ! सरभसं सवेगं मर्व बा प- 
सिरिप्ाया आखिद्नेच्छायाः सम्भ्रमे आरम्मे तरायां बो 

स्हनाभ्णां समफुरगाःभ्पों पीनस्तनाभ्यां सिथिलितः बन्धो 
यस्याः सा ते मञ्जुल षञ्चुसलौ अतनोः स्मरस्य समरकेरौ 
करीटार्मा मिवेणु(मतरं शीघ्रतरम् अममता विना ऽपनीता 
दूरता । ̀  अदेननमन्तरा कञ्चुकी निरासे कासिद्या 
मदपैणाऽलङ्कारः । रूपकं शछपश्च । मष्टिनीरतप् ॥ १२ ॥ 

हरति तदिदसूचरईन्त चक्राऽवलेपं 
दिक्षति'जननि खेदं मध्यदेशस्य चेति । 

मदनयुधि कराभ्यां मितं युग्ममेतत् 
कुःचधरणिष्तोस्ते कुप्यतेवाऽच्युतेन । १३ ॥ 

हरतीति । हे जननि ! ते कुचो धरणिभतो पदैताविवा- 

श्र सुरलक्रौडाऽवमरे तव॒ प्रियालिङ्गनच्छया ससुच्ट्नपीन- 
सूननत्ियलम्रन्ये कञ्युकया अपसरणं मगयत अनायास्ततिव 
सिध्यतीस्याह 1 

१३ तव छूचरूपयोभररणिश्नो ( पतयो , राज्ोश्च ) युग्मं च- 
क्स्य ( चक्रवाकस्य, राषरस्य च ) अभिमानं हरति, मध्यददाष्य (८ खल- स्थ, म्य सक्षफस्य दे तद तीनि हतं ४ र कस्य द्यस्य च ) खेदं दृदातीनि देतो. कुद्देनेव भ. गवत। सश्नाजा मर्व तमिवेन्युशरे्तने 1 
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उपे चक्रस्य चक्रवाकस्य । अथ कुचवेत षरनिभतौ स- 
जानै दयेधुरपे चक्रस्य राएस्य चाञ्वलेप ग हरतीति 1 एवं 

मध्यदेशस्य बलग्रस्य पे "िगवद्विध्पयोर्मध्यं यलाजिनशना- 
दपि प्रोष भरयागाच मध्यदेशः प्रकीत्पते' इत्यमरटीकरायाम 1 
अस्य च खेद दिकशषति ददति इति कुष्यतेवराऽन्युनेन यदनयुधि 
परते कराभ्यां मर्दितमिति । मादिनीत्तम् । शछपोसेत्तार- 
ङ्कारौ ॥१३॥ 

कटिननखमृखक्षतानि कोरि; 
करयुगानिदैयमदेनानि चाऽस्य । 1 
भगवति समानयोः प्रकामं 

तव कुचयोरुचितं क्षमाधरप्वम् ॥ १४ ॥ 

करिनेति । हे भगवति ! शौरिः कठिनानां नखानां 
पषतानि, एव करस्य युगयोनिदैयै यथा तथा मदनानि च प्रका 
म सहेमानयोस्तकं रमायाः ङुचयो क्षपाधरल, पवत श्रान्ति- 

मनलं च उचिते सोग्यमिःयर्षः । पुष्पिनाग्रारचम् । कान्यां 
इ्मलङ्कारः ॥ ९४ ॥ 

भीतं शीतकराद्रधाद्गमिथुनं निच्यानुषद्ध!ऽऽशा 
सातर््याततत तावकस्तनजनि भामादपुनश्चनदमाः ॥ 

-------~ 

१७ मय भगव्रल्छृनकडिननवक्षतनि, कस्यगखनिदयपोडमानि 
ख्व सहमानयोरनयोः कुचयोः श्लमाधस्त्वं ( पर्ववद्छपस्वं, शान्तिक; 
खर्वं चोच्चितमिच्याह् । ट 

९५ खदजवैरिणोजन्मान्तरे ऽपि यैर ना $पयात्तीति लोक्ा$नुखष्सेण 
निजविर्दािम्दष्वनद्रधीरा निरव्तस्सङ्धस्याएया स्वरुचा तदना 
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सखस्माणिश्ननखात्मना चछरुतजनिस्तत्न भदत्त क्षतं ` 
वैर दन्त विरोधिनोः किर मिथो जन्मान्तरे ऽप्यक्षतम्॥ १ ५॥ 

भीतर्थिति । दे मातः ! प्रीतकराबन्द्राद्धीतं रथाङ्योः 
शअक्रयापिथुने नित्याऽनुङ्गस्य सततम पशस्माऽऽयेच्छया ता- 
वक्तनख्येण जनि व्यातत चकार, युनः चक्रस्य त्वतच: 
समना ऽबरतरणे चन्द्रमाः भामात् । भामः क्पे रवा दीप्राविति, 

मेदिनी । तसराणेश्चस्य हरेनेखाऽऽसाना नखस्रसपेग कृता ज- 

निरुसत्तियैन सः तत्र कुचयोः क्षतं व्रं मदत्ते । तया है-दन्त 
- सेद ! पथः परस्परं भरतेधिने।ः स्परथिनेरवैरं जन्मान्तान्तरे ति~ 

काराऽ्वस्थायामपि अक्षत नादरदितयित्ययैः | षादैनविन्री- 
दितं रत्तप्र ॥ १५ ॥ । 

सन्खज्य सुन्दरि सुदशनपाञ्चजन्याः 
वेकेन कण्ठमितरेण करदयेन । 
सङ्ग्रह्णतस्तव कुचो च मदम्ब शरेः 
न शङ्चक्रधरता विरता रते ऽपि.॥ १६१ 

सेत्यञयेति। दे चन्द्रि ! हे मदम्ब ! रते गेयुन धुदनं चक्र 

जालमपि चक्रवाकमिथुनं चजजुप्यपि चन्दर ूयन्चखात्मत्व राण्य त. 
वणसुत्पादयतैप्ति समथयते । + 

६ जथ रतरसमये परत्यक्तरा दुनचफश्य। 1५ पकन इ्नतुस्यं 
त कण्डामतरण कष्ठयेन च चक्राकारौ त्वच्छुःचो च द 
सण्द्भुचक्ररष ना$पगच्छतोष्याह् ॥ { 
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पाखजन्प। शद्धः तौ सन्त्यज्य एकेन दतिन कण्टम् इतरे कर 
द्येन तन् ऊुचौ च संषहतः शरिः शहुचक्रपरना न विततान 

पतेय; । अन्न सुरते शहचक्रयामे ऽपि कण्ठषहप्शदधुध्य चक्र 
छुचयोंश्च धारणेन पूरेरूपासङ्कारः । वसन्ततिलक दत्तम् ॥*६॥ 

अथ करग्रदणएम्-- 

भावरत्कमाचरति देत्रि हरात्रपूव 

पाणिग्रहं विजनकेलिग्हं प्रविश्य । 
छाजायितं विग्टदितस्तनलोलदार- 
व्याकीरणमेक्तिकचयेऽ््रुति स्मराऽग्नौ । १७ ॥ 

हे देवि { विन्नं षित्रिक्तं यलि तत्मनिदव् भ~ 
वर्या श्रये मावत्कस्तप । भवत्प्रक्दधमातिति ठकि इसुषुक्ता- 
स्तादिति क 1 सर्वनान्नी रत्तिमात्रे इत्ति पुवद्धावः । 
अपु्ैपाणिग्रहे करग्रहणं हरौ वेडटप्तो अ।चरति सतति इति 
अत्र परणुषीडनपदि सरूचिनप्. } अवरुति प्रदीप्रसररूपा ऽग्नौ 
विमदितसो स्तनये'दरेभ्यो व्याकीरमौः पतितेमोक्तिकानां चै- 
छीजायिनं लाजडोम इताऽऽचरितमिति । शछपरूपकोप्मार- 
ङएसः । बसन्त्तिरकाद्म् ॥ ९७ ॥ 

पञचाऽऽयुघान्यपि व्रिहाय तवाऽङ्गकेषु 
सञ्वारयर् स चतुरश्चरतुरः स्वहस्ताच् } 

९७ दै भगवनि ! दस रदः, प्रोडाशुद्ं प्रचर्य धरिलक्षणं मव-~ 

दीयं पातम ( दस्त्रद्ं, तरिचप्द्ं च ) ष्सचरति सति ्टदितुुचख 
खसदासयिमखितमैक्किकैः परदे कभनरे लजवदासितिमिष्याद } 

९८ निपुणो मगान्. पञ्च।ऽध्युध्रानि परिस्यञ्य चतु-सद्धाकाम्. 
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कज्ञाऽऽलय् कथमहो मघुकैेटभाऽरिः 
पशचायुधाजिमपि दुषमरदकार्षीत् ॥ १८ ॥ 

पदेति । दे कताऽऽन्ये ! सः मुक्ेरम^रिरः तब ञि 

दारणे सूरे पञ्चतेर्याकान्यायुधानि दिदहाय यक्ता ऽपि च 

सुरः कुशल चतुःम॑ख्याक्रान् स्वहस्ताम् तव रमाया अङ्गके- 

प्व पथेषु मश्चाग्यन् पञ्छायुधाऽऽजि कथम् अकार्षीत् ! पज- 
सख्याकान्यायु गानि रहाय पञ्चायुधऽऽजिमकताप॑दिति विरोधे 

कामाजिमिनि परदि।रः ! दितेषाऽऽभासालङ्कारः । नसन्त 
तिटकाद्रचम ॥ १८ ॥ 

क्रीडारण तव कृताऽपजयः स्मरेण 

सन्तयाजितिष्त्रपि च शाङ्केमुखाऽपयुधष } 
कट्याणि कंसदमन: कमले त्रिचित्र- 
मुततुद्ध चापरुतया ननु योजितो ऽमूत् ॥ १९ # 

ऋीडधीत। हे कल्याणि ! दे कमले तव क्रीररणे पुरे 
स्परेण शद्गुलाऽऽपुमेषु सन्त्माजितेषु सत्सु एताऽपजयः क- 
सदमन; अतः, नस वितर्के । उततुदवा चपरतया घलुरेतया यो- 

च्छरान्. त्वदङधघु व्यापार्यन् निरायुष्यो ऽन्वव्यापुतददस्तो $पि दस्त 
चतुष्टयेन धञ्चायुचुद्ध कथे ऊूतव्राह्निस्याश्चयंमरेति चिसेधप्रद्- 
शनपूचक.क्रगडा कुतचगनत्याह् | 

१२ दे कमले ! सुरतयुदे ङतपराभव. परित्याजिवायुधश्च भ- 
गानः उ्चलचापलनया ८ हु च.अद्येनोन्नतघनुरैतया ख) योजितो 

धमनि पराज्िन्य  परित्याज्ञिनाऽयुचस्य च चनुषरणामाश्र्यका- 
सीन सचमर्कार् बणयन् कौडाङौश्य घरयति 1 
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नित इति चित्रे साच्छिकभावरूपरेपथुना च योजितः अमुदिति 
{चिजाऽभावः । वस्तन्तत्तिट० ! बिरोधाऽऽपात्रारं० ॥ १९ ॥ 

उपमर्दितयोरुरोजयोस्ते 

दयिताऽऽ्छेषदशासु मौक्तिकानाम् । 
नवचन्दनरेणुनिर्विंशेषं 

. परिणामे अत्तिपेदिरे परागाः ॥ २० ॥ 

उत । दयितस्य आछेपस्याऽऽलिद्गनस्य द शास्ववस्थःच 
उपपद्रितमोस्ते उतेजमोः कुचणोः पौक्तकानां परमा रेणवः 
नवस्प चन्दनस्य रेणुभिधुंरिभिरिगेतः पिकेप आधिक्यं य- 
स्पात्तं परिणाग्रं भरतिपददिरे । छुरतसमदेन दारयुक्तानां चणम 
भूदिति भावः । अतिशयो क्तिरलङ्कारः । ओ पच्छन्द्िकं ~ 
तम ॥२०॥ 

मायावादैस्तव तु वरिते देवि मध्वार्तिकारि- 
ण्यङ्गान्यां वाँ विघटितमभूद् देतमालिङ्गनिषु । 

२० प्रियाऽऽकिङ्गनखमये संपीड्य सं चूणिता दारमुक्तारेणघः प्त. 
भयोः उादीरपरागसाम्यं दृचुरिदाह् 1 

ष््यय अद्धैननरयग्रकाशसमुद्धवानन्दरसन्दोदसाम्यं श्टङ्गारसे 
वर्णयन् द देवि ! तव मायावदिदछलघचनीञगनो बरह्मचिय्ररपर्व - 
घदवि्विषिादैनसिदन्तसिदधेमेघुनामकदानग्छशप्रै मगति, 
दैलघादिनां माच्यानां मतण्डनेन पीडापद् ऽअद्धिनवादिनि च स्वा. 
यत्तीष्ने सति युक्योरालिद्नाऽ्चसरे अङ्गायां श्तःस्यछाययघाभयां 
मनोजुद्धिश्दि्पां च दतं ( मेद्ः, द्वेनमन च ) खण्डिनमभूच तदा 
इ्चिरद्रेव मुकतायाखमिः ( स॒क्ताहरिर्धियुक्तसमृदै् ) नियुंणत्वं 



९६८  क्ष्पाव्व(्वतस्णे सक्षमीघषकते 
> ् £ मेणलं ] 

अनिृक्ताऽवक्तिभिरचिरादाभ्ितं निग्रणल 
व्यक्त! चान्तः करणह्रणा्तौटगानन्दपूर्तिः ॥ २१॥ 

मामेति 1 ह देवि { तव भावावैदिशादटक्तिभिवियतैवादैश 
भोः दसपाऽऽतिकारिणि रो अन्यत्र मघवानं द्रैतबादिनाम् 

आतिकारिणि श्ैत्रद्मवादिनि चं पदिति स्वाधीनीकते सति 

याँ युवयोः आलिद्नेषु अङ्गाभ्यां भवन्छरी राभ्यां पक मनोः 

त्तिनुद्धिवृत्तिभ्णां ्ैतं विघटित नषटममुत् । यदा तदा आमिष 

क्तामां मूक्तपुसां चाऽऽ्वलिमिः अचिराच्छीघं नियते तम्द- 

रहितसरं रजोगुणएदिर्दितत्वै च आधिरतम् । वेत्यपेरम् अन्तःकै- 
रणहरणाचि्नाशाव मन॑स उन्मनीभावाच । ‹ अथोदुथौन्तरं 
गम्तै वृत्तिश्चछति चान्तरे 1 निराधारा निर्विकारा यादक्ासो- 

समनी स्ना इति सदाचारे मगवद्ूर्यपादः । त टक् अनििचनी- 
या आनन्दपूरतिः घुरतघुखरापेः बह्यानन्दतृ्तिथ ग्यक्ता स्फुटा 
आसीन् वभूव इतपर्थः । मन्दाक्रान्तावृत्तम् । मकृताऽकृतश्ेषा- 

खङ्कार ॥ ५१ ॥ 

जरुजाऽऽयतने समस्तनाग- 
प्रवर्रौढनिबन्धनश्रमेण । 

{ चिक्रसुयत्य, रजेग्णस्यहित्ये = ) आश्चितं, ततो भनक्तो रसमय. 
स्वान्मनेषततचिानस्वाश्चाऽनिदे चनीयस्वरूपा आनन्वपूर्ति. (सखुरतान- 
रधरपूति, व्रह्यानन्वपुनिश्चं ) व्यक्तेति ऋ्छेपेणाष्् 1 

ह कमलवासिनि!त ॐ > (8 >, सरह कमदटवातिनि ! तच समो सो स्तनौ नेविधोऽर्रचरो पश्च नेन्द्र तयो" श्रोढनिषन्धनं यक्षः धारणं तच्छमेण दितमुजप- िस्वद्धयोस्यायान्त कण्ठन्मनोरमाः कोब्दा उदिता इति युक्तमिति 
श्रातपाद् यन् सकनलसयनद्र( पञ्जदध )शरोढेनिबन्धने ( मदामाष्ये ) 
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प्रियपाणिनियन्तरणोविताया- 
स्तव्र कण्ठादुदितास्तदा सुदाब्दाः ॥ २२ ॥। 

जलजेति ! दे जनज(ऽऽयतने ! मिपस्य रेः पाेर्दस्तप्य 
नियन्नणमाखिङ्नम् । यात्र सङ्कोचने इति चुरदेर्निएटायां सेटीति 
मिन्नेषः \ तेन उप्वितायाः सप्वेतायाः 1 प्ते भियस्य पाणिनिः 
सूत्रेण युक्तायाथ तव लक्म्याः कण्ठाद्रलाव समौ यौ स्तनरूपौ 
अगप्रमरौ ्रष्श्ेखौ तयोः परोद भगरमं यद्षिवन्धने प्रणम् । 
अन्यत्र समस्तेषु नेषु मवरः भ्ठ परतलिस्तस्य भौं परगरम् 
प्यल्निचन्धने पभा तत्र श्रपेया आयातेन । पक्षे ऽभ्वासप- 
रिश्रमेण चुश्ष्दाः भणितरूपाः पते वैखरीरूपेण सुद्ठिडन्तरूपा; 
संप्कृताश्च उदता न्ताः । ' उचिताः इति पठि योग्या ह~ 
यथः । ओपच्छन्दसिकं इत्तम् श्टेपारद्धारः ॥ २२ ॥ 

योगे पयोधितनये युत्रयोस्तदानीं 
शम्पारुताजलरूदयोखि संमरचृत्ते । 
उञ्जुम्मिताऽत्नुदयुभाऽऽगशुगत्रेगनीता 
युक्तं श्रमाऽम्बुकणिक्रामयबृष्टिरासीत् ॥ २३ ॥ 

योगे इति ) द पयोधितनये ! शम्पारत्ताजख्दयो वियुम्मेध- 

परिथ्मकरणेन श्रिये पाणिनिसुनिनिवन्धने ( सत्रे) योग्यतां प्रा 
स्या; नव कण्ठात् साधुणब्दोद्यो युक्त एति वेण मगवर्या त्ेयाक्ष- 
स्णत्रवरस्ताम्ये चणयन् तत्कदैको भणितरूदः साचुशब्दापन्यास्त 
उचित प्ेष्याह्। 

२३ दे रेधि ! नौरमीखकाम्त्योयबश्ोः वियु्धरदयोरिव संयो 
भ्रचत्े सति उदीघ्कामश्शस्वातवेगप्रापिता, शष्ददमषह्ावायचेगप्रा- 
चिना च परिधमखद्कणिकामयो इृष्धिरासीद्रिति खरवाभ्वसरे सखे- 
दाधिकं चणेयति 

४७ 



१६८ क्षर्पातयाषतरण रष्पोसषसे 
(~, ह [] अभिपुक्त।४ऽवटिभिरविरादाश्रितं निगरणं 

वयक्ता चाऽन्तः करणहरणात्ताहगानन्दपूर्तिः | २१॥ 
यप्येति एह देवि ¡ तद भायादेदिवाटकतिसििवरवावैश 

मधो; दयस्याऽऽविकापिणि हरो अन्धत्र मध्वानां दवैतबादिनाम् 
आपिकपरमि भतव्रह्यवादिनि चं षदिति स्वाधीनीकृते सति 

वां युवयोः आलिद्धनेषु अंद्राभ्यां भवन्ठरी राभ्यां प्त मनः 

ततिवुद्धतरृतिभ्ां दतं विषटित नष्टममद । यदा तद्! आभिः 
क्तानां मुक्तपुंसां चाऽञरलिभिः अचिर।न्छीषधं नियमत म्बु 
रदित रजोगुणादिरदितत्वं च आभितम् । चेत्यपरम् अन्तःकै- 
रणहरणाचि तनानात् मनस उस्मनीभावाच्च । ̂  अ्ादेथान्तरं 
गन्तु बृत्तिश्वलात चान्तरे 1 निराधारा निविकाराया दशासो- 
न्मनी स्टुना!दति पदाचे भगवस्पूज्यपाद्।! 1 तीक् अनिवचनी- 

या आनन्दपूर्तिः घुरतसुखरपतेः बरह्यनन्दवृ्षिश् व्यक्ता स्फुर 
आसीन् वभूव इत्पथः 1 मन्दाकरान्तावृ्त् । मकृताऽमकृतशेषा- 
सङ्कारः ॥ १५ 

जरजाऽऽयतने समस्तनाग- 

प्रवरप्रोढनिवन्धनश्रमेण । 

{ छिक्नसुत्र^, रजोयुणस्ाहिष्य च ) अश्चित, उतो अनसतो रसमय. 
स्वान्मने्त्त्विङनव्वाच्ाऽनि्चनीयस्वरूपा अआनमन्दपूर्तिं (खस्तान- 
नद पूति, मेद्यानम्द पूति ) व्यक्तेति न्छेणाह् । 

२२ ह फमरवासिनि | तव समौ यौ स्तनो नविवाऽगप्रवसे पद 
नेन्दौ तयो प्रौढ निबन्धन घश्च खले धारण तैच्छूमेण दयितञुजप- रिस्वज्खयोरयायास्त कण्ठान्मनोरमा दश्यां उदिता इति युक्तमिति 
प्रनिपादयन् सकलस्वेनद्र( पतञ्जलि )पोठनिंबन्यने ( महाभाष्ये ) 



६७२ सव्पाद्यऽपतरणे लषधीसदमे 

च गाद ददं श्छिप्पस्ालिद्गति सति तदा चम्पकं पुष्पं नासा च 

तस्या गभण सोरभा अत एव शुमास्तपन्दाऽनिरः अस्पन्द 

विः िधहितम ! स्पदि किशचिचलने अस्माद्भवे लुड् । इदं युक्त? 

` शजीबस्य कमस्य मुखस्य चोपरि लैः सदृ्यरटीनां कुलै- 
शद्वै्रयनैश्च पथपारिति इदमपि युक्तम । कदम्बस्य रोमाचस्य 
कदुम्य इति ख्यातवृ्स्य च । नीपभियकदम्बकरा इत्यमरः । 
फोरफाणां कृदमकानां चयः आव 1 माधवे कदम्बनाशा चस्यो- 
सत्तिरप्राऽऽसेतति विस्मयः! अन्न चम्पकादिशब्दैनाप्तिकाऽऽय- 
यस्य निगरणाद्रूपकाऽत्िथायोक्तिः। अथ च वसन्ते फदम्वाविका- 
सबयानाद्ररेधाभासः\ उभयवणेनच्छपधेति सङ्रः 1 शार्ूल- 
विक्रीडतं वृत्तम् ॥ २५ ॥ 0 

भरसभमर्णनिम्बं अस्तमासीदकस्मात् 
+ परिितितमुड्नां पङ्किमिर्मरशुद्गात् । 

अपि तिमिरद्ता ऽभृदिन्द्रि चन्द्ररेखा 

"त्र च मधुनितश्च इन्दयुदे वृधे ॥ २६ ॥ 
. भ्तपिति । द इन्द्र ! तव चेत्यपरं मधुजितो हरदुदध 

सुरत बीदद्रयमत्रयुद्ध मवृद्धे सति अरुणविम्बम् अधरोष्रच गर्तम् 

_ २६ अय रूपकातिशयेक्तया तव पत्युश्च युवयोदेन्दयुदधे धश्- 
स जरण वर्यः 6 अध्वरः) अकस्मादाच्न्म, वं नक्ष 
निकरः ( दारयिगलितेमौक्तिकैः ) मे त (श १ > ज भरुन्द्भात्र ( कुच्िखरात् ) 
अपाति, त्तथा चन्द्ररेवा ( माख्देशः ) तिभ ~ 9 तामरहृतां (अफ 
सीदिति विषयनिगरणपू्ेष इता ( वर्धा ) भः 

पूवक समरसः मामः उुमौषं सघुव्ययन्नाद् । मयज्ायमानसुरपातप्रार 
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५. 

आसीद, उद्ना भवनं मौ्तकानां च पद्वेभेः मयोः कम्य 
च भृह्नाद्गरलयतित, चन्द्र्येन्दोप्ुखस्य च रेखा! न्द्रः कूरध- 
यलघुधांथुस्वणेवारिप्विति मेदिनी । तिमिरेण तपसा केशश्चा- 
ऽगृता ऽभूत् । माछिनीवृत्तम् । रूपकाऽतिशयोक्तिर० ॥*२६॥ 

वपुषि मृदुतमे ते वेदना मा जनीति 
प्रशिशमयिषता ऽपि प्रेयसा मायत्रेन | 

वरिपुरुपरुकपाटी विश्वमातः सवकामः 
तव दृटपरिरम्भात् स्वैरमुन्मेषिता ही ॥ २७ ॥ 

घपुषीति । हे चिण्वमातः ! ते मृदुतमे ऽतिकोमछे बपुपिवे- 
दना मा जनि मा प्रादुभेवव। जनी मरादुमति इलस्यार्ाड ताम्मन् 
तादेशे दौपजनेति च्चेश्विण चिणो छग तस्य टुकि जनि- 
देधोेति निपेधेन खद्छभावः } इति माधवेन मेयस्ता पिपततपेन 
सुर्तत्तमर्दं भशमितुपिच्छता ऽपि स्काद्धे तव टृदढाऽऽछिन्न- 
जात् प्ररपपुलक्रपारी म्र्स्तक्रटिनपुखफवत्ता उन्मीपतेति अहा इ~ 
व्याश्चधम् । अचर आखछञुवनमातः { करुटकाछी स्वकङ्गे' इति 
पाटे कर्पते विच्छित्तिविेषः ! मिनीहत्तम् । विपरा 
ऽखदमरः \॥ >७॥ ६ 

मधुमथनमनःप्रहपहेतो- 

मेनसिजयज्ञमनकधा विधाय | 

२७ सोःकमात, { कोमले तवाङ्गे वेदना मेोन्पादति पर्जि- 
हीपैता ऽपि भिवतसेन भगवता विपुलकफष्टकपरम्यरा स्वद्ालि- 
द्धनात् स्वाङ्के उन्मेवितेति कोमराञ्घ कण्टकोपमपुःकसम्बन्याठेव- 
नापरिक्जिदषया कार्त नेतुमिष्यमाणापि कष्टकलिरालिङ्कने सवर मुन्मिचतीरयाष्ट् 1 श 
९ , < नासयणामीलयै नानाविधं कामाऽ्दर् विषाय ततसमापवौ 



३७ सव्याख्पास्वतरमे रष्मोतद्ने 

अथ रतान्तवणम्- 

भरुवमवश्येथमजनं स्वा 
^ ५ [> ७ ् 

जननि इते डुचिभिः श्रमाऽम्बुपूरः ॥ २८ ॥ 

पप्वति । हे जननि ! यधुपरयनस्य मनसः महपैहेतोरेफषाः 
अहुधा पनसिजस्प यं घुरतस्पे विधाय भव्या शचः भर- 
माऽम्बूनां पूरैः अवश्रयस्पय मज्न् । दीक्तान्तो ऽबृतो यक्े ~ 
समरः ! छृतं धुदम् 1 पुष्पता्राहत्त् । स्पक्लेलेक्रारूपकाति- 
शपोक्तयख्धाराः ॥ २८ ॥ 

साऽऽयासायाः सुरतविरतौ कान्तबाहाऽन्तराङे 
विन्यस्याऽऽस्यं तेव भगवति स्वापसीख्यं भजन्याः । 
कारेोतन्नश्रमजलमिलचित्रकभस्ूतो ऽस्मिन् 
श्रीवत्सो <न्यः स भत्रतु स्मे यस्तु कस्तूरिविन्दुः ॥२९॥ 

सेति ! हे भगवति ! साऽऽपासाफः सश्रमायाः अततः सुरतस्य 
विर्तावन्ते कान्तस्य हरेषाहाया अन्तरे मध्ये आस्यं विन्पस्य 
भप्नः घुखं भजसयास्ततर फालाद्वालादुतपन्नन श्रमजटेन मिरुतः 

वि्रकात्तिलकालसरनो कः करस्तुररबन्दुः स वस्मिनः कान्तष।- 
हाऽन्तराखे । वक्षसीति पावः । अन्यः द्वितीयः श्रीवत्सः लक्ष 

शचिभिः ( शुद्धेः, पविजैश्च ) परि्मद्िदोदकेमैवतया अवभयच्ा 
( दीष्लान्वश्नानं } रृतमिति सखुरवसमर्घ्त वणयदिः 1 

२ सुरताऽसनि सक्िदारा भत दद द्यितवक्षसि मुखं विः न्यस्व सखुखसवुतायास्तच मालादितप्तेदजलमिलितात्तिलकगाेतो स्म भद्(वन्दुनगवदक्तातस्त शगुपदलाञ्खुनान्तररूदेण् विलस्फवल्याष् 1 



भ्रङ्काश्स्तै्वक. ९। ३.७५ 

भविति योग्यतायां लोद् । मन्दाक्राम्वाशर्तम् । रूपकाट- 
इरः ॥ २९7 

सञ्चोतं नयनयुगे निरज्ञनत्वं 
नीरागेः-स्पुटम॑मवत्तेवाऽधरो ऽपि । 
सम्पन्ना जननि कसे ऽवि र्बन्धमुक्तिः 
साऽऽनन्दं रहसि हैरेरुपासनेन ॥ ३५ ॥ 

सञ्जातमिति ! हे जननि ! नयनयुगे चर्ये मिीतमञ्जनं 
फजलमङ्धानं च यस्मात्तद्रावस्त्सं सञ्खातप् । एव तषे अधरः 
ओष्ठः नीचश्च सीरागः अभवत् ! अय रहसिं सनन्दं स्म 
हरेभेगपतः उपासनन कचे केशे वन्धमुक्तिः सम्पन्ना । स्फुट- 
मिति सैर । अ्नोपासनपतमखे ऽपि फलतारतम्यं कथ्मति 
चदविक)रिभेदादोद्धन्यम् । तथा हि-नेजयोरनिरसनतं निःल- 
दमान्नस्वमभृच् श्चुतिमाघ्रपरिशीरुकस्वात । अधरस्य नीरागं 

स्वैथा विषयपीततिराहिसपभूत् छिद्विनसाक्निध्याव् । कचे 
तु पदयो शुक्तिरभ्ल शिरःस्थितसखाव । श्ुतिरिरः वेदान्ता 
इतिं पाद्व } न हत्रोपनिषञङ्ञानमन्तरेण कृप्णतादात्म्पक्तानं भ- 
वेतीति ज्ञेयम् 1 प्रहर्चिणीदत्तम् 1 शछेषाऽलङ्कारः ॥ ३० ॥ 

मख्यमुकुटीवादीषाटीरकोटरनाटिनः 
सरसिजमधुखन्दाऽमम्दाऽवमषेणहूर्षिणः । 

३० विञनेदेश्ो सगच्रवुपासनेन नेष्रहन्धे निश्छनरं ( कल. 
खाऽमाका, ऽहासमाश्षच्च ) स्वंजातःमेषमधसोष्पे ( जधसेष्ठेपि, मी 
ख्यो ख ) रामः ( विगतारूणिमा, बैराग्यमाक्् च ) अमवत् । 
तथा कखे ऽपि बन्यमुकतिः ( क्छथस्वे, सस्तारवन्धाम्माक्षस्य ) सम~ 
पद्यनति दरेयेणाह 1 

३९ मरुपावरपिखक्ष्न्दूनदनसध्पपतनशणयिन पसं कमलम- 
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तवर रतिभवरं लुग्पन्यम्ब श्रमं शयर्नभव- 

त्फणिपतिभिया मन्द मन्दं चरन्त इतव्राऽनिरखाः। ३१॥ 
मलयेति । हे अम्ब ! परणाऽनिखस्य युङ्खराव्या क्रिल 

राऽऽरामे पाटीराणा चन्दनानां कोटरे नाटिनो नर्तनक्षीलाः 
तथा म्ासिनस्य मधुनः स्यन्दूस्य मन्द गन्दाऽघमर्षणे तेन हृषिण 

आनन्दिनि पुनः शयनीष्यतः फणिपतेः शेषस्य भिया मन्दम- 
न्द चरन्तः सशरन्त इवाऽनिलयः 1 मरन्दघुगन्धक्षीतला इति या- 

यद \ तवर र्षम्याः रतिम प्रुरतोदरूत श्रममायास लुम्पन्ति 

नाशयन्ति } हरिशोग्रत्तप् 1 उतक्षाकान्पारिङ्गार्कारो 113१॥ 

चनजनिख्ये वरिकीडादशासु दशानन- 
टिषि तव शनैरातन्वाने कुचे नखचोटतम् । 
्षुमितमनसा दत्ता नाथे त्वया शफरीमिया 

सरभसपरीरम्भाऽऽरम्भा जयन्ति निरन्तराः ॥ ६२॥ 

अथ जलक्रीडा बण्याति । 
चनजेति ! हे वनजनिख्ये ! बारिकोडान्र जलकीदापरु- 

दशानन हरो शनैमैम्द त्व कुचे नलाना चेष्टितम् आतन्वं 

करन्द निस्यननुवगादन्पाडिन् तर्दीभचदातःणन ( स्प ) भीत्यच 
मन्दगन्दगहिन ( ् ुगन्धस्तीत्तखा मन्दुप्श्च) माख्ना तव सुर 

श्रम द्ुभ्प-तीत्थाह 1 
1 इ३रअथ वितरिघानू विरसान् वणयिष्यन् जखविदास्व्भनायः 

श्रद्ता जलति हारावसखरे भगश्रति सम तव स्तने नख मापी 

चीिनमनना स्वया मोभ्िया मिव दत्ता गादालिद्रगासरम्भा स 
धोत्कर्षया त्रिस् तदस्या 1 
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४ 

म विस्तारयति सति शफ मत्स्या भिया क्षुपितमनप्ता स्वया 

जयि भगवति निर्गतम् अन्तरं येभ्यस्ते निरन्तरा निविडा इति 
यावत् \ दचता अपिना रभसः । रभसो वेगदपेयारिति पिषः 
तेन सदिता ये परीरम्पा नापाऽऽटिद्गनानामारसम्माः जयि 

धरबोर्कर्थेण वनेन्ते इति यावः ¦! दरिणीषटत्तम् । स्वभायोक्तिर- 
छङ्करणम् ॥ ३२ ॥ + 

सरस्तिजवने संखीनायाः स्कोतुकभिग्दिरे 

सच्खविह्तो शेरेदेटक्षणस्य मुखस्य ते । 

अल्िकवलिताऽऽखोखदयामाऽख्कस्य सरोरुहा- 

दकिकिवटितच्छेत्राराद्वादमू् भिदाम्रहः ॥ ३३ ॥ 

सरसिजेदि । दे इन्दिरे ! सल्िक्तविहतौ जलक्रीडा 
सरक्षिजानां वने कौहुकेन कुतूहखेन सरितं यथा त्था सली- 
नापा गुप्रायाः ते खे चञ्ररे अक्षिणी नयने यिन् तथा 
श्रलिकरे रुखाटे बिता श्वासिता आसमन्ताह्योखाश्चचसख; इयामाः 
छष्णयणां अर्काः केशरा यस्मिन् तस्य ते खस्य । अथ अ- 
ङिभिर््रपरः कवल्तादश्रिष्धिताच् गैवारेन जछ्नीरपा आ- 
क्यान्छोमनाव कपलाच्छौरेः श्रीहरेभिदाग्रदो भेदग्रदणं नाऽभू- 
दिस्य भदेग्रहाऽभावान्पीङिगाुड्रः । श्रिफीएटचम् ॥ ३३॥ 

३३ वारिविष्ारारव्रसरे खङुतूदखं नलिनचनविछीनायाहचथद्धः 
भयनायास्वव मालत्तख्वक्तितेषलछोरनीलचूणकुःन्तरस्या५१ननस्य भ्रभ- 
सयखिताजरनीखावदितच कमरूिदकाते भगवतो नाऽगसीद्- 

तिताददयदियाद 1 
४८ 



३७८ स्भ्याख्याश्घतरण छ््पोसष्टस 

अथ बनक्रीडानणेनप्-- 

युगपदहिमदीग्व्युन्मिपन्तं समन्ताद् ~ 
ततुगणमपि छत्लं निरवरदानिर्विशङ्कः । 
सह् 'विहरति रीटालाभवदया मवला 

मम जननि मुकुटो मञ्जुवहीगेषु ॥ २५ ॥ 
युगपादति । है मम जननि ! भ्रहिमदीभृति शेषाद्रौ घुष- 

पदेककाने समन्तादुन्मिषन्तयुदयं पराप्लुन्तं ऋतं वसन्त।दीनां 
मयं समूहं स्रीरजश्च निर्विशङ्कः तविकष्टन्देह सनिर्विएन् 
प्रविशन(?पन्भुकन्दः मन्जुपु मनाक्ञेषु वर्धे -उतामन्दिरेषु 
रीरखालाभेः क्रीड प्राञ्चिर्ि.अस्पाः सक(शात्तथा भवत्या सह 

तिदहरनि क्रीडति \ माचिनीरृत्तम् 1 देए प 

, कुसुमरधनु्योतद्गङ्कारशङ्का- 
करमधृकःसङ्गऽऽरन्धहुङारहदान् । 
फणिगिरिवनदेशान् स 9 पयो 

,.सफरयति गर्भरिस्व्वव्सह्ाधा विहारैः ॥ ३५ ॥ 
कुघुमेति । हे पद्मे ! त्वं साया सहचरी यस्थ सः भसिद्धः 

पद्मनाभः गभीर विदः करडाभिः कुषुपद्ारस्य धनुषौ ञ्याया 

३४ अथय घन्रिदारं यणयन् शपा $चले समकाठमाविर्मवन्तं वस- 
म्त्दछतुरुें निःश सकलसुपयुञ्जानो मगवान् व्रिलासरा- 
लिन्या स्वया खद् तखघ्ुन्दरलताग्रदोदरेषु विदरतीर्याह् । 

ॐ५ हे अगवत्ति ! द्वया सह भगवान् वममचपोश्वदरडमज, 
मकश्चमरकुकसमासम्बज्ष्ारर्मणीयानू पेपभिर्मिदेशान् हः 

स्तफखयतास्याह् । “ 
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म्या; तङ्घटङ्कारस्प बृदहणक्ारस्य कुर्वन्ति ते कराः शद्धा- 
^ ५ & [9 

याः.करास्तेषां पुकराणां सदेः समूरैः आयव्यकनङरिहैयान 
हृदर्यापरमान् फणगिरनदेक्ानरण्यमरदेशःन् सफलयति सफलपन् | 

, करोतीस्य्थः । पालि्ीटच् } केतवाऽपदरनृततिरङ्ारः ॥ ३९॥ 
५ ~~ [१ ४७ [१ 

साकं दोकपतिस्त्वय विहरते काकोद्सड्द्रौ रमे 

सनेपोरवने चने नयनयोरानन्दने चान्ने । 
(^ (~ 9 ~ 

शम्पाऽऽद्िनवागयुदभ्रमजुपामङ्गः चिरं केकिनां 

सत्ताडम्बरनन्नपचचगततया निर्दोपमन्दाऽनिले ॥ ३६ ॥ 
सकमिति ! हेरे ! काकद्राऽरौ केषा शम्पा 

विद्युता ऽऽश्चिष्टस्य नवाऽम्बुदस्य श्रमजुषां शङ्ाकृतां केकनाम् 
अङ्के, अङ्कः मपीपरस्सद्गे पदे स्यानाऽपराधयेरिंति केकाः । 
भरतस्य ननस्याऽऽदम्बरेणाऽऽटेपेन सजुन्ना मगताः पन्नगा 

यस्मात्ततया निर्दोषः मन्दाऽनिदः यस्मिन्पुन; मूनेपोभैदरन- 
स्याञवने रस्ये कमोदीषकरे इति यारत ! नयनयोगनन्दने 

खखकारिगि चन्दनानामिदं चान्द्नं चस्मिन्वने अरण्ये लोक. 
प्लिर्हरिः चया साकं सह व्रिदस्ते क्रीडां करोतीयय; 1. शाद 
छविकीडते रेत्तम् । भ्रान्तिमदनङ्भरः ॥ २८ प¶ 

कान्तो रन्तुमनार्त्वया सह् रमे कमिन मृष्यन् हरिः 
श्यामां केलिवनीममंस्त रजनीं दृरीक्रताऽकंदयुतिम् । 

३६ भगनांस्वया सद्द छुुमवादुर्यान्कुदुया यस्य रक्षे, 
देश्राऽऽनन्दध्दे, युवाय्नन्ेकय विधुदनिद्गिननूननजख्धस्थ्रमसु- 
वां भुजद्रभुजं मयूराणां _ उन्यवरिलासनिरल्सपविषादिदायत्तयाः जनवद्यमन्दमारने, चन्दनवने सुं चिदरदात्याह। । 

३९ स्या सद्द विभिदोघूमगवानू फाममूटमरेताः ̀ -घनच्य्- 



३८० स्षम्यारयाऽचततरणे टष्ष्मीतदसन 

सन्ध्यारागमेपु पहवगणं तत्कोरकास्तारका- 

ण्यन्तः सन्तम ुसन्मधुकरप्रणी च नाऽगीयसतीम्।। ३७॥ 
कान्त इति दे स्मे ! कान्तः प्रियः हरिभेगवान् तया सह 

रन्तुमना रमणेच्छुः अत्तः कामेन सुद्न्मोदं भा्तुवन् सह द्री- 
= [8 णा [५ ५ न 

कृता निविडस्रान्तिरस्छृता अंगुतियेया तां इयापवर्णी केः 
रीना क्रीडार्थं दा घनीं रननीप्रू+ तथा ओषु रक्षेपु पव 
गणे किमख्यसमूहे सन्ध्यारागम्, एवे -तपां दक्षाणां कोरकाः 

कलिकःसारण भानि, पुनरन्तमेध्ये नाऽणीयसीं विपुर कस- 

न्तीं शोभमानां मघुकरभरेणीं यद्रपः सन्तमस्तम् अन्ध्रतमस्तप् 
अभे्तत सर्मैत्र सम्बन्धेन ्रान्लरङ्करः; । सपरदूकवि° ॥ ३२७॥ 

ललाथाऽऽ्यावहनवरिशदीभूततदास्यदार्ब्य 
किं चित्छरला कलरपितुनिवाऽऽकाङ्क्षता माधवेन ! 
प्या साकं प्रणयकहुं तावकं छेततुकामे 
कामे देवि सखयमुपवने तन्यते वाणदानम् । ३८ 

त्वदिति! देदवि! स्वत्रायस्य मूघवस्याऽऽख्याया नाम्नो 

सया निबारितारप्तपप्रवेश्चां विहारननीं हइयामां र्जर्नी, तत्रत्यः 
तरपद्छवनिचयं संध्यायमे, तत्कक्िकाश्च तारा. तन्मभ्यविलसद्धिपु- 
खाकर चाऽन्धतमसतं मन्यत, उचितैवेयं भ्रनन्तिरस्य सुग्धस्येत्याह। 

३८ हे देचि ! मन्मचे पल्य स्वद् वव श्रणयक्दं छेन्तुकामे सति 
त (1 ~>. ~ = ना भा ^ ष्य कि चिदुपर्स्य स्वस्मिन् चनेमरानं स्वत्पल्युमेगवत्नो साधयेति ना. 
स्मो वहनेन ( खाम्युपकरण मारवहनेन ) स्पायूतेस्य भगवद्ास्यस्य ‡ तवनव न्द वि ८ यद्ष्य तत्कक्ुकपम् म्दतत्त मध्चवनामघारकेन वसन्तेन उद्यान का- 
-ससताहाय्यसेपादनाय वाणस्य ( कलहच्छेद् साधनस्य शरस्य, वाप्पा- 
स्थपुष्पपवश्षस्य विततस्णं च ) तन्यते इयाद् । 
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बदनन धारणेन \ वद् प्रापणे इस्यस्मार्स्युद् । विषदीभूते यन्तस्य 
माधवस्य देास्यस्य दा्व्यं कि विदि चिसाहायकं सखा 
करमित करतु काते माधवेन वसन्तेन पत्या साकं तावकं 
प्रणये कख छन्तु भेत्तुं काम् इच्छा यस्य तस्यिन् कपि मदन 
उपत्रने आरामे वाणस्य करस्य ज्विण्दी पुष्पस्य च दानं त्यते 
विस्तारे \ यो ददि यस्पाऽऽख्यां स्तरात्मनि वहतिसत्तभ्य 
दस इति रोके प्रसिद्धम् 1 तद माधवस्य दास् इति तदा 
स्यदाद्यमम्पादनाय तदुपक्रारिणि कमि यद्भाणद्लनं तत्तस्य 
एव पथैवप्यतीति तथा ऽऽर्चारतवानिति मावः । मन्दाक्रान्ता 
० 1 उरक्षाश्छिपावटद्घासै ॥ ३८ ॥ 

सो ऽ गायच् सरमनुमलिः शश्वदव्यादभव्यात् 
सम्पद्यन्ती यमिह कवरीसौरमादापतन्तम् 1 
जातेदेगा जगदध्रिमुत्रे चित्रमप्राथिता ऽपि 
स्वैरं दत्से सरमसपरीरम्ममस्मोधिकन्ये ॥ ३९।४ - 

सोर्पामत्ति } भो ऽम्भोधिकन्ये ! कवयी; सौरभद्धेतोः 
आपतन्तं यम् अङि पडगन्ती अते जातेद्रेगा सभया तत् अग्रा 
चित्ता ऽपि जगद्धिते जगदीक्ाय चित्रं मरमसं पशरम्भे द्- 
स्ते स स्परमनं काममन्तं गायन्नयमरिभेङ्कः अभव्यादद्धख्छा- 
दव्याद्रक्षत । मन्दाक्रान्तादतम् । उदात्तालङ्कारः ॥ ३९ ॥ ` 

1 

१० केदापारलीरमरोमादसङरृत्समोपमापतन्नं य॑ दछट्या चद 
कितः सती त्वमपाचिनापि चिलोकीशटक्वे भवने मान विहाय म 
स्वर परिष्व चिनरसि सोयं त्वन्यानोश्वाटनं कामगन्धर अपन चम. 
शे वार सुः्मद्युभादवनिवस्यागराप्ते | 

५ * 
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मन्दं मेन्दं वृषगिरितटं सैरमाटीकमानः 
खरं खरं धिमटहरिणाऽङकाऽऽनने काननेषु । 

आहं राहुं खदसुमनसः कौतुकी केटभाऽरि- 

वीरं वारं तत्र रितनुतते देवि मुधाऽभिपकम् ॥ ६० ॥ 

मन्दमिति \ दे गरिमल्डरिणाङ्कऽऽनने ! देवि } कौतुकी 

केरभारिरमन्दमन्दं न्दं बरपन्धिस्व्दीमर आदीकगानो हिण्डमानः सनः 
फाननेपु चर, ख क्रीदित्या ऋिदिा तया मृदुषुमनसः ग्राह 

ग्राह गदा श्दीखा दार व्रं पुनः पुनस्तत्र मुभोऽभिेकं वि 
तनुते, धम्मि ताः सुमनसो स्पस्पतीलयथेः । मट्दा क्रान्ता ०॥३०॥६ 

रागेणोषयेनिशमुष्तं पुष्पत्या लतायाः 
श्रीर्या गृह्णन् कमपि कुतकी. पल्वं फुह्छत्क्तः ॥ 
-सनन्द्राऽऽमेदं चिकुरसुमनःसन्निघानिन नीला 

- शाङ्ी दन्त् श्रुतिशिरसि क्ते स्थापयत्युन्धिकन्ये ॥४१। 
रणति \ दे अीरधक्न्ये ! रगेणाऽऽरक्तसेन, भीत्या 

४० हे तिमलचन्द्रचदने ! वेङुटाचले. मन्दमन्दं परिभ्रमन् घनेष्ु 

चारे चारे ्रीडिन्त्रा काथ्रद्ुखुमान्यमीक्ष्णे युदत्वा कोतुको भगवान 

ते सुधैनि वयनीति लीलाविज्ञेषं वणैयत्ति 1 
५२९ छर, दप इखनदय प्यर् ुप्यचत्या (सष्ठ सुखाय, रल ^~ 

स्वखायश्च } उपरि रागण ( रक्कः, प्रीतया च्व ) निरन्तरे तस्ति, 
पद्य ( किसलयं, चिंच ) प्रीतया मवचिन्वन् स्वीकुःथश्च पगाढद्यैः 
ण करास्यपुस्पस्दामाप्यन सञ्जनसांनिष्येन च नीत्वातं ते श्च 
तिक्िरस्ि ( क्मोपरि, उपनिषस्सयु च ) स्यापयनीति भगवान्" प 
छचरस्य च्चा कच्षरकर निधानेन दुराचारस्यापि ससूद्धरणप्राति. सृच्श्- 

यनावद्यादः । 
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योः पुष्िण्पा रजस्वखायाश्च उपर्यधरमानेशे राान्द 
स्थितं कपि पव किसलयं जारं च भीरा गृषठन्सी- 
फुं विकीषत वक्रो यस्य सः कुतुकी कौवहटी शा- 
तन्द्र; आमोदः सुगन्धः बरद्वरजन्यदहभेथ चिकुर 
ग पुष्पाणां सतां च साननिवनिन सापोप्येन नीती 
प क्णोपरिभगि वेदान्ते च स्थापयति । घ॒दुराधा- 
नाऽपि भाग्योदययकरेन भगवति यदि रतिरेत्पशरते 
` त॑ श्रीहरि; करे छता सत्सद्रं दसा त्त्रसस्वमा- 
75ऽनन्दुपृप्रकं बेदान्तमार्गे न्तरिश्यति { “अपि चे- 
ते भजते मामनन्पभाद्' इ्यादिभीतोकतेः \ मन्दा- 
मरू \ शछेपाऽं० ॥ ४११ 

तस्तव किरु मुखे पाणिना दुर्नितरार- 
[ऽतो कमपि तिरुकं कौतुकी श्रीनिव्रासः | 
सवेदसुतिविवटितस्थानविन्यासमनं 
ऽऽदर्े दरसासि दयित्तं मोघयल्लं विदग्धा} ४२॥ 

इति । हे मातः कौतुकी श्रीनिवाषः प्रमो दुर्निरारः 
दमराक्यः स्वेदः घर्मो यस्थ तेन पाणिना करेण तव 
प तिलकं विभेपकं दत्ते !. विदग्धा चतुरा स्वम् एनं 
+ दयपयेस्सच दूरयन्दददे एनष्दछः \ दधिं पति 

यपर्व्रगन विघटितः तिरुकुविपयस्थानस्प नि- 

फी सग्रवानू तवाइ$नने साच्विकमावोद् याद् निवार 
रेणा सिट विन्यस्यति.तंच तस्ारस्त्रदोहुमात् स्यानम् 

¡ विलोकय विकस्य श्रष्प्वेन चतुय स्वं परिद्सीष्याद्। 



, पम्याश्या$्चतरव लस्मैीसहस् 

पाती परय सः । अततः मोषो निष्फलः यत्रो यध्वं तपर आदश 

ष्य इमसि हास्यं करोपि 1 मन्दाकान्ता्टत्तप् ॥ ४२॥ 

शेपदमाततटवनचरदयामजीमूतसंङ्धे 

सेरीय स्वां भ्रमयितुमनाः कल्पिताऽभेदमेहैः । 

तस्मन् विदुतटऊजटिदे तं विचेतुं व्रिशन्द्या 

ध्यादृि ते विशदमव्रिदन् स स्वयं वच्वितो ऽभूत ॥९३॥ 
[~स पष 
शपेति \ खां श्रपितं मनो स्य सः अतः पमाः 

तव्वनचराणां र्यामञमूत्तानां नीकमेयानां सद्घ सेकीय स्वय 

सक्तो भूवा करित; कृतः अभेद्मोहो येन स हरिः त्ता 
प्छेन समूहेन जाते व्पाते तस्मिन्वने ते हरिं विचेतुं ¶े- 
पिते विशन्त्यातति च्पा्दात्ति निराकरण निशदम् अविदनजा- 
नन् स्वर्यं बश्ितः प्रतारितः अभूव । अत्र पूरये अमेदकथ- 
नान्मीखिताऽलङ्कारः । अगिदतनित्यत्र विश्षेषत्तानाऽमावात्सा- 

मान्पमलद्कारः । त्तः स्वये वचित इति केवलेष्टाऽनवापषिर्धिप- 
ममत्येत्ेपां सङ्कर; ! मन्द्।करान्तावृत्तम ॥ ४३ ॥ 

वाक्ते दहि पयोधरं करतले प्राद्रर् त्वया याच्यता- 
मन्लेपाभिरुचि विप्रैहि न शी त्स्याऽस्मि किं तु स्वसा । 

४३ भगवान् शेषाचक्तरवनचश्नीरमेव समूद निरीय सायणया- 
खास्मनो मेघघ्रान्ति जनयन् त्वां वञखयितुं प्रहचः, तमन्वेषटुं चिचु- 
दवामभ्टेने तस्मिन् मधे विचन्त्यास्ते विचयुर्सारूप्याद्धेदाऽनमिश्ल; पर- 
यञ्चनाय बरहनः स स्वयमेव चञ्चितो ऽभृदिव्याद ! 

धथ मथ बक्रोक्तया वाग्िलासे व्णेयन्, दे चा ! करते पयोधरं 
-{ स्तनं) देहीति भगवद्वाक्यं सुत्वा ' पयोधरपदस्य मेवपरतामङ्ग- 
त्य तस्य प्रादि उद् यादृात्मनि त्द्मावाल्माहृट् स्वया यार्यतानि- 
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आस्तामुत्तेसेतदीटगधरं याचामि वाचा स्वथं 
' नास्त्य्थो ऽधरयाच्ञयेति चटुभिः पे धिनोपि प्रियम्॥४५॥ 

बाले ईति 1 है वाले अनभिज्ञ ! हप ! पयोधरं देदि 
इति भगवता कुयग्रहणे याचते रु्म्या सषा ज पयोधर 
शब्दस्य भेधायचं परकर्प्य सया प्राट् याच्यतामिति परि - 
दसाय फौटिसनो चरितिप् । पव् आ'्धपाऽभिरूवि विपेदी- 
त्यज नक्षत्राऽ्थनो चरयति--न शत्रीतति । यतः चन्द्रस्य "त्वं 
स्वस्ता भगिनी, अन एतसपूवोक्तम् ईद्क्कुटिलयु चरमां तिष्ठतु \ 
ताह भ्रथरं याचामि इति श्रीकृष्णेन अवरपने याचते सति 
अधरस्य नीचस्य याच्जया प्रार्थनया अः भयोजनं द्रव्यं च 
नास्ति न भवति इति चटुभिः मेमामथ्याचिक्रस्यनवाक्येः भिये 
हरि पिमो पीणयतस्ति ! अधर्स्तु पुमानेष दीने उनूष्वे च बा- 
च्यद्रदिति गेदिनी । अर्थो ऽभिेयस्तुभरपोजननिदरत्तिष्िय- 
मरः \ अखी चाड चटु छोवा मेम्णा मिथ्वाविकस्यनमिसमरः ॥ 

शाद चविक्री{डितं त्तम् । बक्रोत्तयचद्करः ॥.८८ ॥ 

पश्यादुषे्य परिहासचरत करण्यां 

दृ तव्राञम्च त्रिपु स्थृगयन् सक्षपम् 1 

सयु्तस्यन्ती पुनल्तिन आन्दम् ( आलिद्धनसनि ) पिषेदीनि 
मचत जान्छतनन्ञत्रन्ातिच्चन्द्रस्य प्रसिद्धा नाहं शाश्रौ रन्तु तस्य €। मगन्यस्मीति उत्तरः ददती, शास्ता मामयमिदरसुत्तरे, स्वथं , चाच। 9 अधरं ( ऽधरोघ्ठं) वाचचामीति मगनद््यं गपम्याऽधरपः मीच ॥ 
क्रत्व परिकल्प्य नीचय।च=्जा निप्पटति छछवच्रः # नेमगः 
यसीर्यादह 1 

गवाम् पश्चादूागद्य परिद्ासा्पषः 

४९ स्दथरन विरपखतरे तध 
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पाणिदयं मम न कृत्लपिधानकेटौ 
पयीप्तमियदिगिरेः पत्तिति रुजाम् ॥ ४५ ॥ " 

पादि 1 हे ऽम्ब ! अगिरः पात्रः परिदासशते 
विनोदाय पश्वादुपेत्य तव विपुले दृष्ट नेते ददेय सदितं यथा 
तथा स्थमयनाच्छादयन् मम पाण्योदयं छृत्सस्प सवस्य पि 
घानस्याऽज्च्छादनस्य केरौ क्रीडायां पप्तं नेति सनां पा- 
मेति ! अभराऽ्टरुतनेनैषुट्यव्णनेनाऽस्युक्तिरलद्भारः । वक्न्तात- 
रकावृत्् ॥ ४५ ॥ 

तव रोकमातरवलोकवागुरा 
मृगजाखच्छियुगजाञ्यद्हणा 1 
ननु सात्ति चित्रमनुभावमाश्रिता 
हरिणा ऽपि तत्र हरिणायितं यत्तः ॥ ४६ ॥ 

तवेति 1 हे लोकमातः ! तव अवलोक एव कारा मृगः 
वन्धिनी कत्री मृगजारस्य जाख्यछ्रतः स्तन्धताकारिणः गुणाः 
विषुलत्वादयो सुज्वव यस्यां सा सती चित्रम् भवुभावं आ- 
धित्ता । नु इति विते । तज देदुः- दरदा सगवता कृतिन 

नेत्रे भपय प्ततया पिद घत्,मत्कर्ठन्दं रस्ननेश्रपिघानि न पयधमिति 
क, 

खच्वापुपेतीव्याह् | 
४६ दे सेकूमातः! दरिणसखमूहनेन्नदधन्दस्तम्मकारिरिणो अणा (चा- 

आस्याद् य,स्तन्तचश्च ) यस्यास्तथाभूता तच द रोनद्गपन्धनी दिचिञ्ं 
श्रभावसुपगता, य हरिणा ( भगवता, सिंहेन च ) दरेणद्दाचरि- 
तम । भगवान् नचाऽचरोकनेन व सीभूतो ऽभवदिति तिदस्य एरिण- 
सदण्माच्चरणं वरिस्मयायेत्यादह् \ 
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च ततर नयनजारे पत्त; हेतोः हरिण इवाऽऽचरितिं हरिणायितं 
आसक्तं सच् स्थिर्तामति मावः । दरिणणब्दात्कदः क्यङ् सलो- 

पथति क्यङि अषृसापैधाठुकयोरिति दीर्ये नयुमके भवि क्त 
इति भरसये इद् । श्छेपक।व्पलिङ्गाङ्कारी । मज्युभापिणी- 
दत्तम् ॥ ६ ॥ 

सिमितचन्द्रिकया कयापि देवि 

रमरसंडृदिपुषा सदेन्मिषन्त्या । 
मधुसूदनमानसेन्दुकान्ते 

द्रवतां चन्द्रमसः स्वसस्तनोषि | ४७ ॥ 

स्मितेति 1 हे देवि ! कया ऽप्यनिर्वचनीयया षदा उन्मि- ˆ 
यन्या पुनः स्परसंव्रद्धि पुष्णाति चया स्पिदरूपया चन्दि- 
कया दे चन्दरममः स्वसः ! मधुष्दनस्य पानसेन्दुकान्ति हवम्द्र- 
कोाम्तोपके द्रवतामादरत्वं तनोषि । चनद्धिकया हि चन्द्कान्तो 

द्रवतीति पीदं लोके। ओपच्छन्दसिकं वु्तम्। रूपकालङ्कारः॥५७॥ 

तव स्तनं शैरुघनं षिनोदात् 
भ्रसद्य गृह्नन् पभुरभ्धिकन्ये | 

४७ भथ चन्द्रमगिन्या्तव  चन्द्रसाधम्धमुचितमिस्याशयेन 
मकरध्वजदृद्धिषतारिण्या निरन्तरोदयश्ालिन्या ऽनिश्चनी 
मन्दहास्वचन्दरिकया भगवन्मानसरूपचनदरकान्तोपठे दरव (मेम ५) ) 
च तनोपीति वद्र सवोन्मिपन्दति प्रसिद्धचन्दिफातौ ग्यः 
छ सुचयन्ना् । 

५ ४< पवैतघने ल स्तनं विनोदतर प्रसद्य गन भगवानु 
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पुरा मुरार स्वकरटरूतस्प 

गोवर्धनस्य स्तवान् महाशरः # ४८ ॥ 
तवेति ! हे ऽव्धिकन्ये ! शखमद्नं कथोरपुन्रतं च तव 

स्तने पिनोदाद् मश्च बलत्कारेण यन् थुः पुरा उदू 
तस्य महाद्धेगोतधैनस्य स्पतवान् । गोयरभने स्पूलनानित्यधेः । 
अधीगथदनेकश््पपात कर्मत्व पष्ठ । अच्र ख्ष्मीस्तनग्ररणम- 
मये गोवयैनस्परणवर्णनारस्रयलद्वारः । उपजगतवर्तप् ॥+८॥ 

वटी तमाटमितवर विदयुदिवाऽम्बुवाहं 

महिन्द्रयलमवनं मणिदीपिकेव । 
- इन्दोः कव गगनाऽङ्कणमिन्द्रि ख~ 

माश्छिप्य दौरिमयसे सरतीममिख्याम् । ४९ ॥ 

हीति 1 वही लता तमालवृक्षमिव, विदुत्ताडदम्बुवाहं 
मेधसित्र, मदन्दरनीलणवनं मरति मागानिपितदी पिकेव, गगना- 

द्रणे प्रति इन्दोः कचेव, हे शन्दरे ! लं शौरिम् आप्य, 
शिप आलङ्ने ऽम्पात्समामे नञुपूरने इति केतवो स्यवादेशः । 
महतीम् अरभिख्यां शोभां प्राप्रोपील्युपलङ्कारः । वसनन्वति- 
रकाष्टतम् ॥ ४९ ॥ 

= 

ननोशधनपशन 5 
४ 1 सस्मारस्यषह 1 

४९. गायाङ्खो त्वं छृष्णमाखिड्च तमाल्टनरं तेच, मेधं तरिद्ुद्रिष, 
इन्द्रनील मवने मणिदीपिकेय, गगन द्ग णमिन्दुकखच, स्युपमां रम- 
से द्याह 1 
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मदनतसपहछवानां 
मधुसदनमानसाऽदिकुसुमानाम् । 
तत्कृततपःफलानां 
तव छरितानां तु जननि कः स्तोता ॥ ५० || 

इति श्रीमहे ङूटाऽष्वरिविरचिते श्रीम्षमी सदसे 

शुङ्गारस्तथको नवमः सम्पूणेः ॥ ९ ॥ 

मदरनेतति ! दे जननि ! मदनरूपप्य तरो; पवानां, तथा 
मघुमूदनस्य मानसमदपस्याञ्छेभ्रपरस्य कुषठुमाना) पुनन कृ- 

तस्य तपः फलन्ठभुतानां, तव रचितानां बिखासानां साता फः 
सुमना भश्च । कोऽपि नातीदर्थः । गीिवृचप् 1 रूपके 
खाबल्ारी ॥ ५० ॥ 

दति श्रीपद्रावजी गदागजाऽपरनास्ना ग्रीनिनासप- 
1र्टतन तराचतायां करखवब्रधन्पाख्याषा 

श्रीमह्वक्ष्मीसदख्दीषार्णा श्ृद्ारस्तवको 
नवप; सम्पूर्णः ॥९॥ 

५० गथ हि सालः कामदृक्षकिमलयरूपाण, ययवन्मानसमपुर- 
पुष्पद्धवाणां, भगवस्ट्रनतप फखस्व्ररूपाणां तव॒ चिखाशानां खे 
स्तोता कः १ तदणने कस्यापि साम्न चर्फां कथा मम चराक्य 
स्ताक्रदमेन तदछठणने £ दद्याह 1 

इति भ्रीमानःव्देुपाण्यतेखद्धयसद्रास्रिनिरचिनायां क्षमा 
सदसाऽग्रतरणनि भरेगिकायां ट द्गारस्तवफः ॥ ९ ॥ 

=-~--~--~८ दध 



३९० सव्याख्या$चतरणे लक्ष्मी स्हले 

अय रेष्वयैस्तवकः 7 ९० ॥ 

सुग्र्रेण कषीन्द्रेण सख्ये खा ऽपिसाक्षिकम ! 
रेश्वधमतनोद्रातेः(ट) स रामः श्रेयसे ऽस्त नः ॥ १०॥ 
अथासन् दशमे स्परे लक्म्या देश्यं वणयि भ्रय- 

मपे िन्वम्भरसमेश्वर्यामिति तिङं निर्दिशन्मद्गलमाचरति-- 

विद्वस्य जननीमेव विश्वस्य शारणं चरण । 
विदेदवरसमेद्व्ी विदुयी ब्रह्मवादिनः ॥ १ ॥ 

श्रिन्वस्यति। यां र्मी बहमवादिनो ऽपि बिश्वम्भरेण समम् 
पेश्ववं यस्यास्तां विदुः 1 तया च महोपनिषदि श्रुतिः} भगः 
याक्तिभेगवान् काम ईश उभा दुातारापिद सौमगानाम्, सम- 
प्रधानो समसो तयोः समशक्तिरजरा विश्वयोनिरित्ि । अतो 
पिश्वस्य 1 विपूवीच्छरत्त भाणने इत्यस्माक्तामस्पये तत्स्थाने स- 
मासे ऽनज्पूमर ईति टयप् । उपषगैण धातरथो बलादन्यत्र नीयते 
इयभिधानाद्विश्वासं प्राप्पेदयर्थः 1 रिण्वस्य स्म्य जगतः 
जननीं मातरं लाभेव शरणम् । शरणं एहरा्षत्रोरित्यमरः । 
दण \ चृ वरणडत्यस्मात् श्नमरवकरणात्कतैरि खद् । उदात्ता- 
सहारः ! तिपुरषटत्तम् \ ९ ॥ 

(क ५ 
९ जय पेभ्वयस्तयकेन मगवद्या पेष्वदचे स्तोतुषामः प्रथमतो यां चदनिद्ः च चेदविदो प्विभ्वदारकभगवत्समनिश्वयौमामनन्ति निख्िरुजगतत 

माद्वया सवोधिषएइदरयं समेव निजसदकतय। षम इठे म~ 
दखमाचरति । 
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अनुपाधिकमम्ब ते मुररि- 
रपि साधारणमाहरीरिठरलम् । 
रफुटमत्र निदरोनं ्रततीमो 
ननु भित्रावरुणादिदेवतालम् ॥ २ ॥ 

अन्विति 1 हे अम्ब॒ { ते लक्ष्या यररिरईरेरपि ईश्च 
निषन्वृत्वम् असुपप्धकं स्वाभाविकं साधारणं समम् प्राहुः 1 

अत्र बृहदारण्यकश्चतिः स एवात्मानं देषा ऽपाततयत् पतिश्च 
पकती चाऽभवचत्ता"मिति 1 अअ समत्वे भिचाचरूणादिरेवपातं 
स्फुटं निशितं निदनं चान्तं परतीषः 1 अयं भावः--+ पेना- 
वर्णी वधामारभेतः इत्यादौ चश्चा मेषी तदेकलपरत्तिपादनेन {मि- 
चावरुणम्रोरेकदेवतात्वं यया निथीयते त्रदे सुनयेःरपीति 1 

` उपमालङ्कारः । ओपच्छन्दसिकं वृत्तम् ५ २॥ 
ह इदानीं श्रीवाखुदेवरमदिव्योरविशेपेण प्ामान्ये ऽपि ति 
पमाइ-- 

अविदेपमदषशेषिभावं 
युवयोर्ययवि वुणैयन्ति सन्तः । 

२ यम्य [ तव भगवत त्सर्भिकं जगक्नियन्ठत्यं समानमिति 
पफया गनिरूपितं दचताव्वं भिव्राचरुखयोखमयोव्यास्ज्ज्यद्चति 
द्टान्वसंप्रतिपन्नं सफ़रमचगच्छलम इस्याह । 

३ हे स्थामिनि ! सन्वस्तव भगवत्चोमयोः अश्ेवतेविमाचं (ल- 
फरलोष्श्चयेपि रिप्यमाणयस्वं, अङ्ाद्धेमाचं घा) समानं वद॑न्ति 
तथापि गद्र्ठणपूवंदतया कायौभ्चुसेषाच् देषनचपिभावः { घङ्धा- 
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तनये जख्धेर्मिथः; प्रतीत- 
स्तदपि स्वामिनि रेपोपिमावः ॥ ३ ॥ 

प्रविशेपमिति । दे जख्येस्तनये ! युवो भैवत्तायभव्- 

त्पो्प्पि सन्तः परमरदस्याऽभिन्ञाः अक्षेपस्य जगतः क्ष 

अप शापवमवितेषं वुरयमेव बणेयन्ति । तथपि मिथः पर 

स्परं क्ेपकेपिभावः प्रतीतः । कद् चिप तस्य वदो भवसि ली 

क्या तथा कदा चित ्वद्रक्े भर्वात ) ततीयाञपक्षया पुश 

तिलं समानगिति भावः \ आओपच्छन्दसिक दत्तम् ॥२॥ 

यथा गरुडगामी देपक्षायीत्यादो गरूडादीनां दरिविकष- 

पणत्वादूस्यत्न तथा रमापतिरित्यत्र ततर तद्विवपणत्त्राद्मधा- 

नता स्पादति चत्तनाऽऽह-- ह 

तुस्ये ऽपि ते नाथविरोपणसे ५ 

` च्यक्तं गुणाद्स्ति विशेष एषः। 

भरस्यक्त्वमन्यस्तनये भव्रयाः « > 

भ्राक्ञा गुणानां च पराक्लमाहुः । ४ ॥ 

तुर्ये ऽपि गुणेभ्य अप्रधानादिम्यो गरुडादिभ्यः तव एष 
विशेपो ऽस्ति । विदरेपणते ऽपि राज्ञा गुणानां पराक्छ व- 
दिर्दरसं तरतु प्रयक्लं तखपाषटुः 1 यया देवस्तया देषी यथा 

द्धिस्वं, दधश्ायिस्तेन दपनिरूपिने प्राधान्यं च) प्रसिद्धम्. इति जग- 
द्क्षणाथ भवूत्तयार्मयार्प ष्रायाञ्चुरोध्यादू रुणप्रधानमव इत्याद ॥ 

1 मगवदुपक्षरणत्वेनोपसजेनतया श्षघगरुडादि सास्य ऽपि त्व. 
ग्य त्दटुपकरगातर्या स्य चह्नाषो यत् दुध्रास्तच चच्ख'क्तरूपतया ऽह 
भ्रत्ययगाचरत्व शुणाना च दष्प्रपयकोटिनिचिष्व्वनेद्पल्मयविषयस्वं 
दन्ता भगवत्या सगवद् भद् प्रतिपाद यति। 
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देषी तथा हरिः 1 नाऽनपोरन्तरं कि चिचद्धचद्धिफपोसिणति 
घाधायनस्टछतः । दद्रवजावरृत्तम् ॥॥ , 

संसाराऽग्धौ मजत्ां सजनानां 
रक्षायक्ते दीक्षितो रक्षसाऽरिः। 
अम्भोराशेः पुत्रि पल्यास्तवाऽसा- ~ 
बन्वारम्भं निखमेत्यम्बुज्षः ॥ ५ ॥ 

संसारेति 1 हे ऽम्भोराणेः पुत्रि ! राक्षसानामारिरन्तः स. 
साराऽू्धौ मनतं सज्लनानां रक्षारूपे यते दीक्षासञ्ञाता ऽस्य 
दीक्षितः 1 तदर्प सञ्जातिीपति तारकादित्ादितच् । ग्रसः अ- 
म्बुजाकषस्तषे नित्यम् अन्वारम्भे यज्गीयसयोगम् एति । अत्र ममा- 

"` याम्--“अविषुक्तो ऽन्य ऽथाऽऽतिथ्यं गृहमाति यज्ञस्य सन्तस्थे प- 
ल्यन्वारभते पनी हि प्रिणद्यास्य परते इति सोमग्रदणे तै- 
त्तिरीयशचुत्तिः ।! आज्यभागान्ते इन्नारखु्ायायुत्तराऽऽ्टुतीदू- 
सति तस्प्रवष्र \ व्यतिर्कालङ्कारः 1 शाकिनी ॥ ५॥ 

अस्येशानिव्यागमस्ताव्रदास्ता- 

मेद्य ऽसिस्ता्रदम्ब सखरदीये 1 

५ कमसु पलयन्वार्वस्यवाऽथिकारत सज्जनरश्षणरूपा$धवरकी 
सलिलो मगान् नित्य व्वच्छादिव्यमेतीति जञगद्रक्लषणे युवधोनिंसाति- 
त्यामेर्याद्् । 

+ ६ ताचकैदवयप्रतिषादथो 
दिसगमो विन्चिष्धिद्द्धेय आस्तां 

५ 9 

$स्येश्चाना जगतो शिश्युय्गी्या- ताच्रत्त । साधार्णजतेषुं तद्वो- 
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व्रि व्याप्तं विष्णुना ऽम्ब खया चे- 
1 ५ द् 

व्युक्तिस्तान् भद्युत्तरं शक्तिसूनाः ॥ ७ ॥ 

जर्पाका इति । टे पे ! ये सरपप्स्ना मन्दबुखयो न- 
स्पाका; केवरतारकिका वैष्णगाध ते ‹ सुपण प्रदुन्नोऽनि- 
रदः शरदिः शिवः 1 पदस्माफमिमे जदा ईद नारायणः 
परः, ईति चेप्णवाऽऽगमवरेनैव ते जीवकोधिमरेषा फरपमन्ति 1 
तान् धति ट ऽम्ब ! विष्णुना त्वया च विष्वं व्याप्तम् इति पृत्रोक्ता 
भनिस्थियेपेःस्पादिशक्तिषूनोः पराक्ररस्योक्तिरेबोचरं ददादीति 
यावत् । अन्यदपि “चितिख्पेण या छर्स्नतेतद्याप्य स्थिता ज- 
मदिति माैण्डेयपुराणे । क्षाकिनीष्टचम्् ॥ ७ ॥ 

वेदोघयाने पारिजातायमानं 

श्रीसूक्तं तजायतां श्रयत नः । 
पोरवाचां भासुरे त्वत्रभवे 

चक्षुष्मन्तो देवि येनेत्र सन्तः ॥ < ॥ 

वेदेति । ह देवि ! वाचां पारे वाण्यमेऽचरे इस्यभः 1 भा- 
चरः तस्मिन् स्वस्ममव येन पन्तश्च्षुष्मन्तस्त्वसमभावदर्धिनः ~ 
त्यन्वय; अपमाश्मयः । गन्धद्रासप्! शापः सजन्त्वि्यादिभिः 
एथि्य(दिस्पेण युन शन्द्रां भमासा'मित्यन्न फख्दातृतेन न्ता 

सुनिघचनमेव खयेश्यापकस्वन्रतिपादनपरसुत्तरमिति मगपध्या प्र 
छारूपत्वं प्रतिपादयति । 

< दे देवि ! वाचामगेचरे स्वेदय येन < श्रीसूक्तेन ) जना- सृतिदौ मवन्ति वेदोषवने सकसायंदातृष्वेन पारिजाववदाचरत्तचछती- सकं 'दिरण्यव्ो मित्यादिकमस्माकं भेयस्करं जायतापरित्या रा स्त.१ 
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पद्विनी'पित्यादौ ` मन्त्रस्येण चोषदिष्टायास्तव ज्ञानादेव भस्य- 

-गभिननपरमालङ्ञानवतामपि विखस्सिन्विभकृष्टव्ययहिताऽती- 
न्दियज्ञाने नाऽन्पयेति भरतिपादकं वेदसूपे उदाने आक्रीड पा 

रिजातायमानप्र 1 करपद्रुवदिष्टपूरकमिति भावः । -तत्पूवाक्त 
श्रीसूक्तं नः भेयत्ते कटयाणाय जायतां भवह 1 शालिनी 

खत्म ॥ < ॥. 

दम्पलयोरिह युवयोरधीश्वरयं 
व्यासञ्ञ्य स्थितमिति सेमतं मतं नः 1 
विश्वाऽम्ब श्रुतिविदितं विहाय पलीं 

कठव ऋतुषु न केवलस्य पलः ॥ ९ ॥ 

दम्पस्पोरिति 1 हे विन्वाऽम्ब ! परीं विहाय केवरस्थै- 
कस्य पुमः क्रदुषु कटैले नेति (जायापती अम्निादभीतामृ इति 
शत्या कथितम् अत इह युयोरे्ष्मीनारायणयोः दम्पयोः 1 रा 
जदेन्ताद्िपु निपातनाजायाश्नब्दस्य दस्भावः; । अधीदवरतं 
व्यासज्ञ्याऽविमन्य स्थितम् इति । “अर्धो वा एष आस्मनो य- 
त्पन्री"र्पापस्तम्वश्रुर्या नः सम्मतम्. इष्टमिति भावः । परदमि- 

णीवृत्तम् 1९1 

दत्ताऽऽशयासु भवतीमदहिमोपदेशे 
तत्तादशीपु निगमान्तसरस्वतीपु । 

५ युगयरेदवयेसुभयपयोस्षमिति येषु सपल्तीकस्वैवायिकार- योघक्ववप्रामाप्यादस्माकं खटुतं प्रतीयते इत्याह ॥ 
९० मरक्सिद्धनराखतनिषरसु त्वन्मादातम्योपदेये प्रकटिनाऽभिा- 

यासु मवलसम्प्रतिप्तं रामायणसुपोद्धलक्तमित्ति चन मादाच्स्यं शुति- च 
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नारायणग्रियन्तमे निखिखाऽभ्युेतं 
रामायणं ननु जयव्युपवृंहृणं नः ॥ १० ॥ 

दत्तक्ि । तचादकषीपु प्रसिद्धाघ । ° अह स्रोभिवेसुभिश्च- 
राम्यहपादिस्पेःरिखादिदेच्युपानपदि तद्रूपा निगमान्तस्तरस्व- 
तीप भवसा मौहम्न उपदेशे दत्ताऽऽशषयाघु सतीषु अविरेर- 
भ्यते स्थतं रामायणं न उप्रृहणमिति । आदौ सस्मराप््य्थ 
विग्ाहपमये य्तरघ्तागोतप्रपवीदानादिः पुरतो ऽपि रावणवधा- 
ऽन्तो यन्नः त्वलमाप्त्प्मेेस्यध्यात्मे वारमीकीये च रामायणे 
स्पष्टताश्लन्मदिम्न उपवृहणं व्यार्यानभूतमिलर्थः । स्मृति- 
भरमाणाऽं० 1 वततन्तत्तिखकाटत्तम् ॥ १० ॥ । 

एका श्रव निगमशिखैरिन्द्रि निर्विशेषं 
विश्व्यसतिजननि युवयोन्धक्तमुदपुप्माणा । 
क्ञानदयारा तव मधुरिपोरारमनैत्रेयकीका '* 
वैपम्योक्तिः कुत उपनता हन्त केषां चिदेषा ॥११॥ 

“एकेति । दे श्रीः ! एका मगवरता अभिन्ना सर्सैश्व् प नि- 

शवयनेत्यादिमििगमपिखरैरपनिपद्धिधुवपेोव्यौतिरेषं निवि. , 
भष तुदं व्यक्त स्पष्टम् उदुपुष्यमाणा ऽसि । एवं सत्ति उभयो- 

-------~---~ 

समरायणवर्ितसमिद्याह 1 ̀ 
११८ भीः { गवतो भवयाश्च स्वमान जगद्ापकत्व, 

सुपनिषद्धिः स्प्टमुदूुष्यते, तथापि सरवतः स्थतःसिखभैद्य 
खच तु तञसञानद्रेति तच जीवकोदिगरचेमू चिका साध्वादी सकि 

सिप्रमाणिकेशति न वि, व्रह्मरुपायास्तव तप्ैपसयेन उव वक्त निष्परघाणकमित्याह् 1 -वस्वन जीवत्वक्षद्पने 



३९८ स्तव्याख्या$चतरणे खष्मीखष्टसे 

दैव्यं सममापे रररारपमेश स्वामाविकरं तव तु सम्पगहानं 
स्वरूपस्य गुणानां च जञानं तहास तत्मसादोपनतमिसर्ः । इति 
१ व ~ भै क् ५. 

केषां चिन्माध्वानाम्.अर्टका ममाणशु्या वेषम्पोक्तः कुत च 
पन्ता? कस्माद् गतत दन्त क्षिव शिव न निसः ॥ ९१॥ 

वैम्घं तव मुकुन्दपल्ि यो 
वेद वेदश्षिखराऽनुवर्णितम् । 
[4 + [4 + क, 

वभवं सुवि स चिन्द्ति स्थिरं 
दरयजं त्यजति वै सवरं ततः ॥ १२ ॥ 

परेषवमिति । ध्यस्याः परतरे नास्ति सेषा दुगा मकीर्तिता । 
ता दुग दुगमा देषी दुराचारोबयातिनीष्' इति देव्छुपनिप- 
दि \ इत्यादितरेद्निखर्पनपद्धिर्स्यर्थः । अनुचभितं वेभवं यः 
घुमान् चेद् जप्नाति स शुवि स्थिरं वमद विसुखं विन्दति मा- 
भोति । वैताडीयं त्तम् ॥ १२ ॥ 

रेश्वयमच्र मधुहृन्तुरपहूनुते यो ( 
५2 

चै 

यो वा तवाऽपि जगदम्ब तयोः प्रतीच्यः | 
प्राच्यात् प्रदुप्यति विशिष्य पितृद्धिषो ऽपि 

माठ्दिपल्चियुवन महती हि गह्य ॥ १३ ॥ 
-पेशव्यमिति 1 द जगदम्ब ! मधघुहन्तुतरौ तवाऽ्प्येश्वरथे यो 

_ १२द युङन्दपक्नि ।उपनिषवु पचकितत ते पेदव थो चेद स भूत- 
टे परथुनां पात्य ततो मघे ( संसारं ) त्यजति, सुतो मघतीत्या । 

, १३ दु जगदम्ब} यो मृगवनस्तच च चेदवधमपर्पति तयोमध्ये म. 
गयदेदवपापटापकान्तायपेद्वयौऽ्दटाष्ते चिद्रषदुद्छ, यतो जगति 
पिदृदधेपिणो ऽपि मादरद्धिषो विका निन्दा मवतीति प्रतिपादयति! 



पेदयथस्तवकः १० ३९९, 

यः पुभानपृहसुत्ते तयोप्ये विक्षिप्य विशेषेण पराच्यादतिवृद्विषः 
भर्ीच्यो मातृद्धिरू दुष्यति] तथा दि-तरिशवने पितृद्विषः पतद्- 
पक्षया मातद्विपः महती गष्ठी । कुरमा निन्दा च गर्गो इयमरः । 
अश्र भरमाणम्--श्रायिते्षदष्युकतेः पुपासुचावचैरिद । पित्- 
वेपी शरिशुच्येत मद्धेपी न सुच्यतेः इति मतिप्यपुराणे क- 
णटिञुनिवचनप् । भगवसादकृतदेवरीसतोजगतःपातृद्रेपो जगति 
जघनस्ताततपादददिषो ऽपीणत्िप्यव्याख्याने विवरणाऽऽचरयरदा- 
हृतम् इति । पमाणाऽखदरारः । चसन्ततिरुकाटतम् ॥ १६ ॥ 

श्रीमद्रामाऽवरजसरणि श्रयसीमाभ्रिताना- 

माचायौणामिह् च कुह चियस्तवाऽणुत्ववादः } 
तस्याऽऽकूतं परमपुरुषप्रेप्तया ते ऽच्धिकन्ये 
देषेन स्वत उपनतन्यूनतायां तीमः ॥ १९ ]॥ 

श्रीमदिति । हे ऽन्िङन्ये ! श्रीमद्रामाऽवरनानां रामाच“ 
जानाम् त्प; } सरणि पद्धति भ्रयभीमू जितानप्र आवा- 

याणां इह चित्त पिय तव जणु्ववादः तस्याऽऽकूतै वीं 
परमपुरपस्य भाप्ठमिच्छया विेपणसे स्वतः अर्पादुपनता या 
न्यूनता तस्यां सस्या भवीमः । उभयोः साम्ये ऽपि यदा मिथो 
लीलया विक्ेपणवि्चेण्यभावो गरीक्रिपते तदानीन्तनद्रीच्छा- 
सवीतलदमाान्ये ऽपादुपगतं यदणुसादिवं तद्विषयः स रादु 
इति भावः । मन्दाक्रान्तारत्तम् ॥ १४ प 

१७ नज रामाद्चजमते देव्या अणुरूपत्धप्रतिपाद्नेन तवूचुयायिना 
स्वया कयं दस्मैभ्ववं ममोच्यते १ दनि चेत् न ता्दैशवधगयूनव 
तवास्णुटकयनःमपि तु का्योऽछरोधाश्नारायणोपसज्ञनस्वन मयुलः १ 
तचाश्णुग्ववाद्स्तभ्मने इनि न तवेद्वयस्य निरतिश्तयत्वे भोदि 

वटू $गच्ताद्य इत्याह ८ ४ 



:४०० स्म्याख्याभ्वतर्मे लदमास्दसे „+. 

राजन्वनिति जगौ जगन्ति निगमो दाभ्या युवराभ्यामपि 

दैराञ्यं न हि तावता प्रसजति क्षीराम्बुधेरास्रज | 
आग्नावरैष्णवङाब्दभाजि यजने ऽधिष्ठानयुग्माऽऽन्रर्ता- ` 

मकमिव हि देवतां सुमनसः शंसन्ति मीमांसकाः | 9 ५॥ 

राजन्वन्तीत्ति । हे प्षीराम्बुधेः आत्मने ! युवाभ्यां द्वाभ्या 

जगन्ति प्रशस्तौ राजानौ येषु सन्ति तानि । राजन्वान् सौराग्ये 

इति निपातनारसाधुः । इति निगमः जगैः । तावता द्वयोः राज्ञो- 
भवो द्ैरञ्यप् \ सुणवचनत्राह्मणादिभ्य इति भवि ष्यञ् । न 
दि प्रसजति । तच्च दष्टान्तः--अप्रादरिष्ण् देवता ऽस्य आप्रवि 

~ घम् \ सा ऽस्य देवते देवतादरन् चेत्युभयपददद्धौ देवतादरद्े 

. चेत्पानङ् । पिष्णौ नेति निपेधादिदद्धावितीदददेशाऽमवः । 
:.८. इति ्राब्दं भजति तस्मिन्यजने श्रधिषठानयुग्माऽऽश्रतां देवतां 

छुमनसो मीमांसका एकामेव देवतां शेसनिति । अर्यं -भावः- ; 

आप्रायैष्णवमादक्षकपाठं निर्वपेत् इत्यादा देवताद्रये पुरो-. ` 
दवदरयाऽऽपत्तिः । अन्न लेकटुरेदनिबीपर कथितः | अत 
इयमव देचतेत्ति मीमांघतकस्तमयः। तद्रपपूर्वनाऽ्प्यकत्वेमेव ्ञेपम्। 
बादृलविक्रीडते त्तम् ॥ १५ ॥ = 

रामा$ऽकारि जनकतनया रुक्मिणी छप्णरूपे 

सु; प्णाइजिचमुपयतः व्रह्यच्े ऽपि पये 1 ~= ` 

५ 
1) 

१५द ीरोदयपुशरि 1 युवभ्यां ्कष्यामपि जगन्ति प्रद्स्तराजपालितानि 
थयन्ति, नैतावता तच्च दिसज्यं ( पजद्व्च्ठयोपद्रयः ) प्रसज्यते, 
यतो ममो्तका याने मागनधिष्णवकष्देन द्व्यत्याने उददेद्पत्वमु- 
भयपगासं वदन्ति न देवता्ितयमिति प्रतिपाव्यत्ति । + 

१६ भप सामाऽचतारे सोत्परू7, एष्या ऽयतारे व साक्मणारूपा, 



वेभ्वर्य॑स्तयफः १०। ४५१ 

अम्त्थन्तुः सकरूजगतामच्युत्तादच्युतां स॑ 
धत्ते मृति तदिह युवयोः प्रस्फुटो निखयोगः ॥ १६॥ 
रिति । हे पमे ! सकलनगतामन्तयन्सुरिति 1 उदाख्वे 

आरुणिना याज्ञवस्क्पायाऽन्तयौपिणि प्ट, तेन ध्यः पृथिव्यां 

तिष्ठन् एथिव्या अन्तर इत्यादिना ८ऽन्तयाम्यगूृतो ऽन्यदार्व"भि- 
“स्यन्तेन वृहदारण्यके यः; कथित; तस्पादन्तयन्तुरच्युतादप्य- 
च्युतां भूति पयस्पाद्धस्ते । सदेव दरैयति-रापाऽऽकरि ननकत- 
नया सीता, तथा छृष्णर्पे कष्णाऽवतारे रुषिमिशी; पनरव. 
यचये, वामनाऽवतारे इत्यथैः ) तस्मिन्नपि भतः कृष्णाऽजिनप् 
पगता सिता । प्तस्मादिह् गूषयोर्भिसयं योगः; स्फुट इति \ 
अत्र जगब्यापिलरे उभयत्राऽप्यस्युतेति साऽभिपायविशेष्यव्यनेन्ं 
परिकराङ्करऽलडारः 1 मन्दाक्रान्ता ॥ १६ ॥ 

क्रियायां भन्यायां कृतरचिरमगी परिहर 
चकम्पे विश्रम्भं विदधदभिरकषेदियेभिति । . 
व्यवस्यन् गोष्ठं व्यपसरदुपायान्तरकथो । 
भवत्या संद्छिरी गव्रति निदण्याक्ञिजमरम् ॥ १७ ॥ 

* ऋ्रियिति] भव्यायां छणखरखूपायां क्रियायां छता रुचिः 

मध्रुवौमनस्य ्रह्मचयौ ऽदस्थायामपि कृष्णाजिनरूपा सती जगदन्तयी- 
भिण भमयच्तमञगता खती चन्तन्मुर्विधारिण्यवतरसति युघयोनै- 
स्यसंम्बन्धो विखद् इत्याह 1 
१७ दे मगयाति  मवस्या सच्छिए (त्वया ऽनुृीतः ) पुमा मंसि- 

छ्युमा्या क्रियायां शनप्रोत्तिः कममेनि्रचेश्चं खन् दयमभिरकदेधेत्तिं 
स्थिरः पिदा धास्यनू रश्स्तत्व निश्िन्वन्नपगतोपायान्तरयि- 
च्वारकथो भूवा = नििकमास्ममारं समभयैदिति स्वदय 
स्येमानि फलानि भ॑वाति प्रतिपादयति 1 

१ अयमिति र पु० ए 1 
२ समर ईति ९--यपु० पा? ! एतयातयुखारिणी वाखयोधिनी 1 

५१ ~ 
५ 

॥ 



४०२ ` श्षस्याख्याऽवतरणे षमी 

शरीतियैन सः अमार्ग प्रतिषिद्धं परिहन अयं हरिः अभिरमेव् 
¡इति .बिश्वासै दधव गोष्ठे हरिसा्तानपतीति -तद्र्षवृ 
निधिन्यन् व्यपसरन्ती विक्षेपेण गच्छन्ती अन्य उपायः उपायाः 

न्तरम् । पयुरन्यसकादेखारसमास्तः । तस्य कथा यस्पात्त ता 
. दृशः सन. जवः भवयः लक्ष्म्या सश एकलरेन स्थिते । ^र- 

2) 

शव्ैस्य समग्रस्य रमस्य यथासः भियः । श्ञानेवेराग्ययोशरैव 
पण्यां मग इतीरणा, ईदटक्पदूयुरो्व्मवति भगवति दरौ निजमरं 
निदध्यार्श्थापयदु इति । अत्र स्वसिद्धन्तः कविना सम॑स्य 

भदश्चितः । शिखरिणीत्तम् ॥ १७ ॥ 
न्यासक्रियाकरणमन्त्रपदाऽनुरोधा- 

दुदेदयमात्महविषि स्वयमप्यैमाणे । 

चारारिपुनि भवती विदिनषटि नाथं 
यागे महेन्द्रमखिखाऽभ्ब यथा महत्वम् ॥ १८] 

न्यात्तिति । ह वारशपुतर { आत्मन, सतमपलाव भ्रा 
त्मरूपे हविषि खयमात्मना ऽप्पेमाणे म्पासक्रिया सागः तस्मिन, 

करणभूतो यो मन्त्रः । मन्त्राश्च कर्मेकरणाः इति शूत्र । 
तत्र्यपदाऽनुरोधाव 1 उदयः अपेक्षितः स चाऽऽतमैव प, तदू 
भवती पागे नाथं वदिन । विरेपणयुक्तं करोति । एवं च द- 
विपः केवरख्विष्णुरूपत्वे ऽपि देवताया कष््पीपतिलविक्राएते- 

[ 

- श्टषे वारादिुते 1 मगवतः सवमयरयेन हविषो ऽपि तप्रात्म- 
कैरधात्तिनाव्येमाणे हविषि ल्यागक्तियायां फरणभूतभः उद्यमे 

„ भगवन्तं दन्यदेवतयाभदसंपादनाय मचती नाथं विशिनष्टि, यथा 
इनद्रकमृफे यागे करैदेवताऽभेदपरिदाराय मदरयमिन्द्रचिदेषणं 
तयेति भरतिषावयति 1 
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न भेदाद् दरन्पदेवतैक्यरूपदोपो नाऽऽपातीति भावः 1 अर 
छान्त; । ययेन्दरकरदैकेन्द्रदेवत्ताके यागे फेदेवतैकपपीरदाराय 
यथेन्द्रविशेपयं मदनं तद्रदिति भावः । वसन्ततिलका 
हत्तम् ॥ १८ ¶ 

द्च्छाऽजितवहेदामिन्द्राऽऽदिपदप्रदाऽवलोकख्वाम् । 

, ईशानां छोकानामीडीमहि नियततमिन्दिरि भवतीम् ॥9 ९॥ 
इति श्रीमद ङ्कटाऽष्वरिविरचिते श्रीमछ्छवमीसदहसे 

देखनस्तवको दशमः संपूण; || १० ॥ 

इच्छेति \ हे इन्दिरे ! इच्छया खेच्छया अर्जिताः सम्पा 
दिता बहवः देदा भ्रवतारा यथासा तांरोक्रानाम् इशर्ना 
स्वापिनीप् इनद्राऽऽदिपदपदः मधव्रसश्रतिस्यानदायी अवल्लो- 
क्वः दर्नेलेणो यस्यास्तां भवतीं महासक्ष्मीम् इदीमदि स्त॒ 
वीमि ! वर्थामति शेपः \ अत्र साऽभिपायवहूविशेपणसूपः परि 
करऽलङ्कारः 1 गीतिन् ॥ २९ १. 

इति श्रीमद्राबर्नामहारानाऽपरनाम्ना श्रीनिवाप्तपण्डितेन 
विरचितायां वार्वोषिन्यारूपारयां श्रीमद्ट््मी- 

सद्ट\कायार् पेश्वधस्तवको दकश्षमः 
संपूर्णा ऽभवद् ॥ १०॥ ॥ 

१८ सेच्छषदितनानाविप्रदाःमिन्द्रादिषदपदकरक्षदेर्या, लोके 

दयसं मची स्तुम इति वदन् स्ववकमुपसंदरति । 
हति श्रीमानवन्द्युपाहत्रैलङ्रामपासियिरचितायां रस्मीसष्ट- 

खाऽरतस्णनिनेिकायाम् देश्ववैस्तवस्त. ॥ १० ॥ 
न् 
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अथ क्षान्तस्तवक; ॥ ११ ॥ 
"+र ५ 

क्षपाऽऽखनावियेणन तोऽपि न्यायपाश्रयन् 1 
शरखयतीक्षां यश्चक्रे स रामः भ्रेयसे स्तुनः॥ ९२ . 

अथाऽसिन्नेकादशस्तवके लक्ष्याः प्षमाखमातरं वणेपितुं 

प्रयमपचे क्षममिति तदङ्ग निदिशन्पद्ररमाचरति-- 

ज्ायत्तामायताक्षं तद्धाम तामरसाःऽऽलयस् । 

मदागसां प्रतीकारे महतामपि यत्क्षमम् ॥ 9 ॥ 
चायतामिति । महतामपि मद्एग्तं भतीकारे ऽपराधसहन् 

, प्रमं समर्थ तत्तामरपताऽऽरपं कमटदहमायतान् पृथुनेवं धाम॑ 

तेजश्चएयताम् \ अड् पाने इयस्मषटोद् । उदात्तालङ्कारः । घु- 

एमविपुारत्तम् ॥ २ ॥ 
अपराधपरम्परामपारा- 

~ महुभेवं यदि नाम नाऽऽस्चेयम् । 
कमलाऽऽतने क्षमागुणस्ते 

कथमात्मानमसो रमेत मातः ॥ २ ॥ 
अपरापेति \ हे कमलाऽऽयुतने ! अहमेवमपराधानां प- 

१ अथ क्षान्तिप्तवकमेकाद् छमारिप्युमगदलया लोकमावृत्येन भ्र 
सिदस्वात्तघ्र मद(परधश्ठमायुणास्ंनेसर्मिकत्वात् चिश्वारनयनं कम~ 
खनिषासि तस््रसिदधं खक्षमीकपं तेजख्यय्ता, यन्मदतामपि ममाऽपरा- 
धानां सदने दममिति स्वस्वाऽपरघक्मापणपूधकं परिप्रां प्राथयते। 

२ उप गचत्यां खप्रणयमाधिष्कुषन् टे फमटघासिनि ] यद्य 
एनःसीमापपसयधति नाचरेयं तर्द नैखर्मिकस्य ते क्षमागुणस्य स्व~ 
पलम् प्व कर्थं स्यादिति सवस्याऽपसाघाऽऽचरुणव्यसनं म दि न्यसनं भगघद्या 
प्रतदनं स्वासाद्विफतिति प्रतिपाद्यत्ति 0 
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म्परां चदि नाऽऽस्वें नाम तदि दे मातः! ते ऽसौ क्षमायुणः 
प्ासमानं स्वशपं कथं रभते ! अत्र स्वापराधकरणे क्षपागुण- 
्याऽन्व्थत्वकथनेन् विध्पलढूारः । आओपच्छन्दसिके टच् ॥ २॥ 

. फणिरेखसरशैलनाथकान्ते 
भवती मूर्तिमती क्षमेव नूनम् । 
अभवत् कथमन्यथा न पाप- 

स्तव कोपप्रभवाय वायसो ऽपि॥ ३॥ 
फणीति । हे फाणकेखपोनायकःन्ते ! भवती खं मूर्ति 

प्रती समेव । अन्यथोक्तवैपरस्ये पापरूपः वयप देन्रकाकः तव 
कोपप्रभवाय कथं नाऽभवद् १ कान्यलिङ्गमरुह्ारः । ओपच्छ- 
त्दसिकं वृत्तम् ॥ ३} # 

महतां मम घोरकिल्विषाणा+ 

मिह निःशेषगवेषणा ऽपि द्रे। 
पतत्तामवरूम्बनाय मात- 
भेवपङ्के वत नस्तव क्षमा ऽतः ॥ ४ ॥ 

मदतामिति } हे मत्तः ! इह रोके महतां मम ोरकिरिवि- 
पाणां मीमपापानां निःेपेण समग्रलेन ग्वेपणा शोषनमपि 
दुरे ऽल्ि, अतः सवपड्भ पततां नः अवरुम्बनाय तव क्षमैव क्षा- 

३ दे येद्कटपतिमदिपि ! न केवरं रवै क्माधरा ऽपि त॒ चशरथा- रिणी साक्ारक्षमैदाऽन्यया तच स्तनविदारणसूपमहापपराधकार्यपि वापस जयन्तः कथं तच कोपोत्पादको नाऽ्भूदिद्याद् 1 
४ दे. मातः { मामनानां सतोखुपापानां स्वाफीटयनाऽन्वेपणमपि न सम्भाव्यते, ऽतः संसारक -पततामस्माकत पद मज्तामासन्नमूमि- रिव तव् क्षमा ऽवटस्वभरमिर्मवदीदयाद् 1 
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न्हिूमिश भति । भूसो स्वलितपादाना भूमिरेवाऽवलम्बः 
नम् । लपि जावाऽपराभानां खमेव शरणं विभो इत्युक्ते; । ओः 
पच्छन्दत्िकं वृत्तम् 1\ ४ ॥ 

भवतीं भरति विद्मातरं 
भवसिन्धे ४५ 

न्धोस्तरणाथमातरम् । 

स्वमहं प्रदिशामि रक्ष म- 

मपराधेषु समाचर क्षमाम् ॥ ५ ॥ 
भवतीपिति । मवसिन्धोः तरणार्थं छङ्भनारथं विन्वस्य जः 

गतो मातरं पुनः अत्रं तरपण्यभरूतम । आत्तरस्तरपण्यं स्याः 

द्रोणी काष्ठाऽम्बुवादिनीत्यमरः । स्वमास्माने भवतीं प्रति 

अदे.फविः प्रदिशामि, अतः खम् भपरापेषु क्षमां तितित्तां सः 
माचार ] चेखपरं मां रक्त पालय । अत्र स्वस्पाऽऽतरत्वेन परि- 
णामात् परिणामाऽरङकारः । वैवारीयं वृत्त \॥ ५ ॥ , 

निव्यं खकृत्यमवञादपि न त्यजामि 
कृत्यं घुणाऽक्षस्नयाद्पि नाऽऽचरामि । 
अत्यन्तमित्थमपराधमहोद्धेमें 

सत्यं श्पे शरणमम्ब तव क्षमैव ॥ ६ ॥ 
नित्यमिति । अङृत्यं निन्धं कमौऽवयात्सहनमपि नित्यं 
५ विश्वजननी स्वं भरति संलारसयुत्तरणायाऽऽतरपण्यङपमाः- 

र्मानं समपयामि, मतो ममाऽपरायेष्वप मा रक्त, निरमा च त्व स 
भामाचरेति स्ा$पयधक्षमां प्राधयन्नात्मसगरदणं करीति । 
हि) सवेदः ऽराक्यमयि निषिद्धं कमंऽव्यजनो विदितं च यच्छ 

पपि मनाचरनो ऽत पयपसत न त पया मरस्य मम त्वां चिना नान्ये 
रक्षफः एत शछचपयपूयेक् वदति । ^ 

॥) 
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मनेयमेन न त्यजामि ! कृत्यं सन्ध्यावि नियकरम पणस्य वज- 
कीरटस्याऽरस्योच्छणेनिरीतसदनवणैस्य सयारन्यवादपि ना- 
ऽऽचरामि न करोमि । इ्द्थम् अत्यन्तम् अपराधानां मरीदधे्मे दे 
उष्य ! तच प्षमोच् दररणय् इति सयं णे \ करप आकोके अ- 
स्पर्ध् 1 द्रा कपर्थं करोमि । वसन्ततिखावरत्तप् ॥ ६ ॥ 

मातः क्षमा तव सखी मधुवरिकान्ते 
स्यातः क्षुमाधरतया निरुयश्च शेषः । 
ल॑ तु क्षमानिधिरतः शतमागसां मे 
क्षन्तुं तवोचित्तमरोषतत एव तावद ॥ ७ ॥ 

पातरित्ि । दे मघुैरिकान्ते ! मातः ! क्षमा पृथ्वीवा. 
प्या तव सखी । चेत्यपरं क्षपा पृथी तस्या धरो धारकः त्. 
तया रूपतः शेषः शेपाद्विर्निटयः गृहम् । 'पादस्षमाधरेणति पठे 
पादे चरणे क्षमा एथ्वी चस्प स विष्णुप्तस्पाऽऽसमन्ताद्धरः 1 
यद्रा पादैः प्रयन्तपपैतैः क्षमाया धरः 1 तत्तया ख्यात इत्यादि 
पूमैचच् । पादो चरे तुरीया दैखमस्यन्तपपैते इति विश्वः । खं 
द साक्तात््षमाया निधिः शेवधिः, अतः हे ऽम्ब } भ्रशेपतन्लावव् 
समगरचेनेव मे भरगसामपराधानां श्रतं सन्ते सोम् उचितम् 1 
स्मूप् सने भ्रस्मातुयन । यावत्तावच साकल्ये ऽवधौ माने ऽब्- 
चास्मे इत्यमरः । अचुरणाऽहरः  वसन्तततिककावृच्तमू ।\॥ 

~~~ 

७ दे मातः { छमा ( पृथ्वी } तव खी, एं = क्षेमाधर ४ 

सारतया ) यातः धेषश्च ( शाद्रिः ) ते निवासः तव ०५५ धिरः कमामयपरिकिपयाः क्लमानिेस्तव मद् पसधद्चतपि 
कर्येन श्छन्तुं योभ्यभिल्याद् । पसः 
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अरमत्छरतामतितरामपराधपङ्कि 

यन्मृष्यसे जननि तत्र न विस्मयो नः | 

एवैविधौ ऽपि विटिक्धङ्यिषे भवे यत् 
तत्र क्षम् हि तव कस्य न विस्मर्थय ॥ ८ ॥ 

श्रस्पदितिं। हे जननि ! अतितरामत्यन्तमर अस्मच्छतां ख 
[अ १ २ 

` विषपिकाम् अपराधानां पद्व मृष्यतते यत्र तत तत्सहने नो ऽस्माक 

र 

1 

विश्मयो न । तर्वैवविधः पाप्यपि भवै सेप्ारं ववं च यः विलि 

छ्कमिषे लद्वितुमिच्छामि तन्न परकी याऽधराधे ऽपि तव कषमा 

करप न विस्मयेति धैसन्ततिरकः।वृत्त् ॥ ८ ॥ 

तत्तदिचित्रचरिताऽनुर्णोनि तीषणे 
> ̂ “ दातुं फलनि दपिते तव बद्दीक्षि । 

कस्येह जीवितकंथा कलशा ऽन्धिकन्ये 
क्षान्ति न चेन्नयसि तं विव्रिधेरुपायैः ॥ ९ ॥ 

तत्तदिति ` हे फटदान्धिकन्ये ! तीक्ष्णे कोरे तव द“ 
१1 

टं हे जननि! मस्मदरा्चरितामपणधपरण्पसं य॑रसष्टसे तच्र पथु 
प्तिपराया मावृरूपायास्तव ` स्वाभाविकत्वान्नास्प्ाफ मिस्मयः+ 
परमेवेपरकारोपि मर्दं भवं ( सेखार, पिवश्च ) यनुद तुमिच्छामि त. 
धापि व क्वमा ( सदनं, सामथ्यै च ) कष्या्यसेकारसिणी न स्यादि. 
नि महाप्धानप्यस्मान् सेस्तारादुयरसीत्याह 1 

९ स॑व प्रिये भगवति. त्ठद्िविघदुष्टताऽुरूपाशि फदानिं 
भदा शदीतवते सतति यदि स्व॑ नानाविद्धेरपधत्तं न क्षम।प्वासि 
चेत्.कस्याशर जचित्तएति न क्रं स्वमेव खोकाऽपराधानर सदस 
$पि ठु सगचन्तमपि क्षान्ति प्रापय दीति निर्पमस्ते स्षमायुण शवा 1 



्ान्तिस्तथकः ११ ॥ ४०९, 

पिते निष्णौ तानि विचित्रचरितानि च तेपामयुयणानि यो- 
ग्यानि फानि दादु बद्धदीक्षे छृतनियमे सति स विविधे 
सान्तोपयैः पान्ति न नयसि चेत् इह रोके छस्य भीगिवित- 
स्य निर्वादः मराणधारणस्य वा क्था न कस्याऽपी- 
स्यथः ॥९॥ 

[^ ् क्तिटपे 

अक्षान्तकारिणि दशाऽऽस्यवधो 

भक्षाय राक्षसवधूर्रभियाचमाने 1 

हन्त क्षमोदयज्ुषो ऽप्यनुकम्पयैव 
गक्षत्रनाथसहजे तव न क्षमा ऽगरूत् | १० ॥ 

अकषोन्तेति \ हे नक्षत्रनायप्हने ! द्विनराजमगिनि ! अ- 
क्षो रचणयपुत्रः तस्प अन्ते नाद्र करोति तसन् तथा दशा- 
§ऽस्यस्य व्घोक्तिः रावणौ टत इत्याकारिका तया छप 
आदौ कंचितखाद्रविते इनुमति मारुतौ भक्षाय राक्तसवधूः 
अंमियाचमाने सि अलुकम्पय( विदवरपाछनकृपयेन न तुं 
कमेणति यावव । क्षमेवयै क्षमायाः युवः सकाशादुदयम् उ- 
त्पी्त सुपतते तस्याः । जुषी भीतिसेवनयोरित्यस्ात् किप् 1 
तव लकषम्या अपि क्षमा नाऽभूत् { मारुसयुक्तिमहनं नाऽमूदि- 

द्य्थः 1 प्षपोदयिन्या अपि क्षमा नेऽभूषिति युन खं प्तन- 
नापसहना चेर्ौरय युक्त, तथा नः तरि नक्ष्रनायसदनेति ष 

१० हे चन्द्स्वस. } गक्षारयरावणघुतविनः शिनि दखवदनवध- 
भाचोगर्थिते हनुमति रक्षसलवपूधं याचति साति क्षमोदूयञचुषः क्ष. सागुणोद्यद्लिन्याः, पृथिच्या उदितायाश्च ) , सीतायास्तव द्य येष तद्धनूमरस्थेनसदन नासीदिति क्षमोद्यशालिन्या अपि रमा नासीदिति अन्द्रस्वद्धस्तवाश्द्रौन्तसद्गस्यं युक्तमित्याह । ॥ 

५२ 



४९० सष्याश्यःऽवररणे ठष्मीष्ठषहसरे 

मादीखब्राक्मणभगिन्याः पमोदयिन्या भपि क्षमा नाऽभूदित्पा- 
अर्थम् । विरोरोक्तिरल्परः 1 वसन्तीतलकराटत्तपर ॥ ० ॥ 

धनपतिपुरुूतस्थाणुवेधोमुखाना- 
सपि च दधति शापं सम्पद्; सम्परायम् 1 
इति गतिमववुध्याऽप्य्थकामाऽमिरषा- 
दजेहृदधशतें मां रक्ष मातः क्षमातः ॥ ११ ॥ 

धनपरीिति \ हे मातः ! धनपति; कुवेरः, पुरुहूत इन्द्रः, 

स्थुः विवः, बेधा ब्रह्मा, एते सुखाः मषा येषां तेषां देवानां 

सम्पदः शापरपं संपरायमापत्ति दाति । इन्द्रादयो ऽपि दुर्वास 
आदेशापारस्थानच्युत्ता इति मसिद्धम् 1 इत्यनेन मकारेण माति 
सम्पदशां अनरुध्य ज्ञात्वा ऽपि अर्थकामपोराभेखाषाव् अजदद्- 
स्यजदधानां शते यंतेमांक्षपाया इति प्षमात्तः 1 पचम्या- 
स्तसिद् । रक्ष पारय । मालिनीरत्तप् ॥ ११ ॥ 

` अनिशमुपवचितानामागसां भूयसां मे 
निगमविततिरीष्टे निष्छतिं नाऽभिधातुम् ॥ 

१९ कुवरेन्द्रापाववर्यादीनामपि संपदः रापस्सस्बन्धिर्नीं रीति 
यास्यन्ति ( संपदोपि फालवश्ताद्धिषदूपतामाश्चयन्ते ) इति सपस्परि- 
णाममयवुदधया$पि _ ब्कामादिचिद्धये अपरिष्यजत्पापण्त मां 
ष्धायष्ठमारुणाद्रक्षितत भायेचमान साह । 

१२ धदनिपमर्जिनारन षे अनाना, अहुतमानामस्मदपयाधपापानां भराय 
श्वि चोपदे शाय शुतितचिरपि म प्रमवति, ने ष्ठ सगवाननस्तानानेषा 



१ कान्तिस्तबकः ११) ४९१ 

परभवति एरमेषां पनामो न दातुं 
कररजरूधिकन्ये क्षान्तििह युक्ता ॥ १२ ॥ 

` अनिकेत । दे करशजरयिकन्ये ! अनिदो सतत्त् उपाव. 
सगं सम्पादितानां भूयस्तां मे आगत निष्टछृतिं भाय 
अभिधातुं निगमिततिविदसहुः न ईष्टे न समर्था । अथे पम्नना- 

भो ऽपि एषा पाणान. फलं दातुं न पभवति न समर्थः । अतः 
इद मत्पारेषु प्षान्तिस्तव प्षपेव युक्ता उचितयर्थः । माहि 
नी हतम् । का्परिङ्काभतशयोक्ी अलङ्कारो. ॥ ९२ ॥ 

अमितदुशितद्यो निलमस्मादशेम्यो, 
हतहिततचरितेभ्यो इन्त कुप्यन्तमुचचैः ॥; 
नियत्तमनुगुणिन न्याययुक्तेन पये, 
कलयसि वचनेन क्षान्तिमन्तं भशं तस् 4 १३॥ 

अभितेति । दे पशन ¡ हतं नष्ट दितचरिते कर्ग्राणचरित् 
येभ्यस्तेभ्य$ आमित दुतं पापं इनत तेत्र घाऽस्मादशेभ्यःः 
पापिभ्पः । हन्त दर्पाऽनुकम्पायामित्पमरः । उचैः -कुप्यन्तं कोष 
कुन्तं भ्रु निपतते निथयेन अबुगुणन न्याययुक्तेतर वचनेन 
पान्तिः प्षमा ऽस्या्भस्त तं कलयति । ङसपे इयथः । मालिनी; 
श्तम्॥ १३॥ 

[म 

करद मायारकं, सदन क्षमैदैक उपायस्तदूटूरषारणायेत्याह 
१३ हे सद. | स्यमेत्र अपरिभितदुरिचिकागिषु परित्यकसष्टरिते- भ््स्मादयेषु पामरेषु स्वजाचकरोर्घं सगवन्तप्नदुर्येण.स्याथ्येल, च 

नेध्वम्पासन स्ान्तियुक्त करोदीत्यादह् +. न "बेन 



४१२ खथ्याख्याभ्वतरणे लस्मी सदसे 

कट्यति मनसा वाकर्मणा वागिरावा 
सधुरिपुमहिरे यन् मादो नित्यमागः 1 

तदिदमगणयन्ती चायते ससतेरनः 
{५ 

दारणमिति गिरैव स्वामिनं क्षामयन्ती ॥ १४॥ 
क कक ~ - 

करयती ति! हे मधुरिपो कान्ते \ मनसा ऽन्तःकरणेः 
मवा कमणा क्रियया वा गिरा वाण्या मादृशः पुमान् । त्यद् 
दिषु दषोनालोचनईति कनि आ सवेनान्न इत्यादारदिवरा' 1 
निस्य यदागः कलयति करोति तोददमागः अगणमन्ती स- 

सी शरणम् इत्ति गिरैव स्तराभिनं श्रीदं प्षापयन्ती सती नः 
सखतेः से सराव त्रयासे पालर्यामि । मालनीटत्तम् ।। १५ ॥ 

लवनव्रमपराधं साधयिता खरता- 
जननि कृतवतो मे माधवं ऋोधवन्तम् } 
वरुणनिर्यकस्ये क्षामयन्टया भवलयाः 

शारणप्ररणतो ऽन्यत् केवलं नाऽवलम्बः ॥ १५ ॥ 

नवेति । हे जननि ! हे षरुणनिरयकन्ये ! खख्लाद् दृष्ट 
स्वान्नेन नवम् अपराध साधयिता सम्पाद्य मायवं क्रोघदन्तं रो- 

पयुक्तं कृतवतः मे मपर क्षामयन्त्या अपराधक्षपापन् कुर्बन्वाः 

९४ हे फमल] मादू तो ऽधम जन्तुमेनोवाकछषमभियंसपयधं करो- 
ति चुने कें वरवरणमिति शव्दमात्ररीव भरभ्ु क्तपमयस्ती ~ 
रादस्मान् स्दमीसखाह । 9 

१५ हे मात † खरत्वद्धतोनैग्यं 4 २ नञ्यमपराधं सपाद्योत्पाद्रेतप्रभ- 
श्टप्य सम त्वश्चरणश्रणाकरण्राद् १ न्यो लभ्यो नास्तीत्य् ! 



( 

शाम्तिस्तयकः १९ । ४९९ 

भव्रस्याः क्षरणस्य बरणतः स्वीकाराव अन्यत् इतरत् केवलं 
सुरुषम् अवरम्ब; श्रवसो न, नास्तीति भाव \ सकती 
तपू प १५॥ 

प्रथिततमति वर्रागसां रागसान्द्र ॥ 

सथि यदि तु विधत्ते नाऽनुकस्पासकस्पाम् । 

उपवित्तिमतिचित्रामेनसो मे न सों 
प्रभवति स मवस्या नायको ऽजयकोपः ॥ १६ ॥ 

प्रथितेति 1 आगसं गीः समूहैः रागसान्द्रे ऽतििषयरी- 
तिमर्तीति यावत् । प्रथिते तमः यस्य तस्तम् 1 तमो धान्त गुने 
षोके दति मेदिनी । मयि अकम्पं निश्वराम् अनुकम्पाम् । र~ 
पाद्या ऽनुकरम्पा स्यादित्यमरः । यदितुन विधस्तेन करोषि 
तरिं अजेयक्ोप्ः दुनिवाररेषः सः भवत्या; नायकः श्रीहरिः 
अआ7तचिश्राम् अनितेचनीयां मे एनसः उपचितिषप्वयं सोहं न 
भ्रमति । अपितु कोपं ररिपप्पितीति भावः । पासी 
ततम् ॥ ९६६५ 

रचयति यदयं ते नेतरागः सराग- 
स्तद्खिटमपि श्प्ये रक्ष दानं खमेनम् । 

१६ दे भमवति । वडुखा$ाने ऽपसचसपूहे सदजगरासि मासि 
मधि स्थिणं फरणां यदि न कुरे तर्हि युर्मिथार्होध. स भवत्णाः 
पति मेगायान् गानाविध्पं म्दपसधते्तिं मदयितुं क्षमो न मवदीति 
स्वदभेयेकमारुम्यरनं ममेद्याह । 

१७ दहे ऽछतोदधिपुचर  विषयस्क्तोयं तच अपराधकार्यपि इन 
रापणधें न करोतीति विचायं सखाऽपयघसहने तव ख्वतन्ब्त्वात्सवौ- 
मस्या्पसधान् सोदका दीनमेने र्त, नाच चिचासास्वसर्ः कोपि, 



१७ सस्दास्पाप्वतरणे क्मीपषहसे 

ननु क इह विमो नाऽपराधीति दीरेः 

करशजर्यधिकन्ये कणयोधर्णयोचैः ॥ १७ ॥ 

रचयतीति । हे करशजरपिकन्ये ! सरागः अयं वेबटा- 

ऽध्वरी ते आगः रचयति, इतरस्यां ऽऽगः न रवति, युक्तै र~ 

चति तदखिलमपि खया शृष्यपर । ततो देतो भगवन एनं 

दीनं रक्त 1 इहाऽस्मिन. विषये विमर्शो बिारः केः { अयमप- 

शधी नेति शौरेः कणैयोः उदवध्णेय कथय । अथं भावः । अत्र 

प्पचाडिता ऽपि बा रुष्यति किमितीह भानुषी जननीन्ति रामा- 

यायाम् (अपराचप्ररम्परादरतं न हि मावा समुषर्ते सुतम, 

करपुनो जयित्त क चिदपि कमाता ज भवति इति च।ऽसर्यदी- 

क्षिता\८१) अनस्वयि ताऽपराधस्य तते प्षमापनं युक्ततर्यामरति ६ 
सालिमीरसम् 1 १७1 

जर्जटिङतदित्वदीपिकृष्णोपलास्यह 
ऽऽकृतिरुरुकटकश्चीरुञ्ञलन्मेखलाऽऽमा । 

अनपराघ पाध्यौमिति मर्कमैणा कुपितस्य भगवतः फ्ीयारधैः 
फाति मगवतीदारा मगवरकोषश्मनं प्राथयति \ 

९८ हे दरि्हिणे | सजलजखदकान्तिभाजा भगवता छाङनी- 
या$$रःतिमेदावखयशालिनी दीप्यरकाश्चीकान्तिः शठा वनमारा- 
८ मापदरहस्थिनी भगवतो माखा )5खद्भुतमगवदक्ष.स्यलवासिनी 
स्यसुचिनं कमा्धच्यं ( सष्टनोखत्व ) बद्दी प्रदा पति- 
पाद्यन् सोदृफमघतुल्यवम्तिमजापरसमदशसीरे ख्ठ( ष्णः 
सतार विरिटनिनम्पयोमा दरप्पमानमेप्खाकन्ति- एवं अष्ठयिरिन- 
पड्लदूतसानयुक्ता चे।ग्यं दमाभ्ूरखं ( पयतत्वं ) वदीति मग- 



श्षाम्तिस्तथकः १११ धर्षः 

वरत्तमवनमाङाऽलङ्कृतस्यानज॒एा | 
वहसि दरिपुराभ्भ स्वं क्षमामृक्वमरदेम् ॥ १८ ॥ 

जलति ! हे हरिपुरन्धि ! त्र अहै योग्यं प्षमाग्खं स्ता 
न्तिमं पवैतस्वं च वहसि । लक्णीपत्े नरजयिरस्य तोयपुणस्य 
सडिस्वतः तीटस्व्बारिदोम्बुभृदिस्यमरः ! दीप्ति दीप्ष॑स्ष 
तेन कृष्णेन उपङारया आकृतिर्यस्याः) अथ गुरः कयस्य कड्क- 
णस्य श्रीदस्याम् । पक्षे जलजाटरुतदत्वतः दीिषच्छष्फव- 
णो(पलानामसितपापाणानाम् आपः पङ्कयस्तन्पध्याम् आकृतौ 
ररभिर्ुक्ता फट्कश्रीर्यस्य । कटकं वरये सानाभित्ति विश्वः ! 
कृष्णमारससन्यङ्कित्यमरः  उञ्ञ्वरन्ती पेखलायाःकाञ्चया५ 
पक्षे ऽद्रिनित्तम्बस्य आभा यस्यं सा। मेखला सद्गबन्ये स्प 
ताश्च शलनितेम्बपोरिति मेदिनी ! तथा ऽतिश्येन वरा चर- 
तमा ! अतिश्नायने तमप् । तया वनमालया ऽकृतं स्थानं दरि- 
वक्षस्तज्ज्ं यया ! पक्षे वर्तमा ऽरण्यपड्खवीत् 1 समालङ्कारः 1 
मािनी्म् ॥ ९८१. 

पापाऽरण्यहिरण्यदानववपुष्यौपाटनप्रजत्- 
कोपाऽटोपकूषीटसम्भवनवञ्वालकराखाऽऽननम् । 

वत्या ग्छेमेणाऽ्मरुखप्रसाङन्यं चसयनू तत्र 
तिपादयत्ति । १९. बुष्टतकोाननरूपदिरण्यकशिषुदानशरीरविदारणे उज्वलस्कोपम्याजयहिजन्यज्धाखाभीषणमुखं सुरादिभिरपि र रक्षयप्रलादनं सिद सगवन्तं क्षणमाप्रेण श्वासं प्रापयन्व्या्तष न म्द दुष्करमिति निस्वधिकाऽ्पराधकारेणो ऽपि ` मम व कल्म 

कषमागस्यौचिल्यं भ 

1 



धद + तन्यारया$वतरणे दश्मीसष्टसे 

देवायिरपि दुष्करमसदनं देवरं शर्तं रमे 

क्षान्ति नीतवती क्षणेन भवती किंते परं दुष्करम् ॥१९॥ 

षेति । पापरूपः यः दिरण्पः । विना ऽपि भस्ययं पतत 

रपदयोर्लोप इतिं करिषुशब्दलेपि नमिष्देशे स 

न्ययन तस्प दिरण्यकशिषुषस्य द्ननत्रस्य बुपुपः पाटन भ 

भरज्वलन् य\कोपाऽऽ्टेपः स्प छृपीरसम्भो ऽगनिसतस्मात्सम्भ- 

न्ीपिकषवज्वालाभिः करारुमाननं य्य तं देवाऽऽय रपि दुध 

र भसदने प्रसादो य्य तै दृतिं देवं भवती क्षणन पान्ति 

नीतती मापितवती, हे रमे ! ऽतः ते परं मदागःशतपणस्पं दुष्करं 

क्रि वार्द्र; कान्पायोऽऽ्पाततिरलङ्कारः । शादृखविक्री- 

दितं त्तम् ॥ ५९ ॥ 

नियन्ता यः पके निखधिदुरागशतर्कूता- 

मपयीतं जानायखिखनिरथव्रातमपि नः । 

` स एष दाचा निखिरूमपि सोहा ऽपरिमितं 

फलं वेत्ति खस्पं तदपि शरणेक्तोगजपदम् ॥ २० ॥ 
नियन्तेति । हे पडे ! यः निरवधीनां दुरागत धरं करवतां 

नः नियन्ता सन्नचिलश्वाऽपो निरयत्रादश्च तप्प्यापं जानाति 

ध्थपयौरोचनयः धरयोद्यान्न अगवत्छोपमोतिरिलाह । 
२० देः पन्ने ! दुरपराधश्तकारिणामसराक्तं दण्डद्गनोधतेो चो 

भगवान् सकर नरकक्तमुदम्पि वत्छते ऽपयंतं जानाति सो श्यै प्ष- 
भानय्यात्तव्रास्य त्वं शरणमिति वाचा खकर्मपि मदीयाऽपराधजातं 
मधेयिस्वा तस्यास््वद्ाचः फर निज्ञपद्मपि अनदरूपं जानातीति स्व- 
इ"ङमश्रेणाऽपसयधक्तमापुरस्सरं योगिभिरपि दुरासदं निजपद् 
भ्रवच्छतीष्पाह् । ॥ 



क्ान्ति्तयकः ११} ४१७ 

प्त देष हरि, निखिरमीपि सद्वाचा सोद्रा तत्मसिद्धम अपरिपि- 
तं पदाफलरूपं निजपदं भारणोक्तरेनं दीनं खं रक्षति, तस्याः 
श्वस्य फलं वेत्ति \ शिखरिणीरत्तम् ॥ २० ॥ 

क्षमं मूतीमु्ल्करचरणयोगां च करणां 
दृताभ्व्यां विदयएमवयववतीमस्व भवतीम् । 
समश्रियाऽपव्याऽम्युदयवनधान्यादिनिविड 
^ क [= [3 
बिडाजःसम्पत्ति परिहसति भूमावपि जनः ॥ २१ ॥ 

मेति । हे ऽम्ब 1 मूर्तिमती स्मा च परम् उधन् फरयोशर्- 
योश्च योगो यस्यास्तां करुणां पुनरैताऽवयां हदपापाम् । 
अ्रद्यपण्यवर्येति निपातनास्साधु; । अचयषवतीम् । भर्म्ायां 
मतर् ¦ विर्या तद्रूपिणा मव्रतीं समानि अपत्यं चाऽभ्युद्- 
यश्च घनं च धान्यादि च तैनिविडः जनः विडौनस इन्द्रस्य स- 
म्पि भूमावपि परिहसति । इसे दसने ऽस्मात्कपैरि लद् ! शि 
खरियीशत्तप् ॥ २९॥1 

्षान्ते मन्त जननि संकरे क्षम्यतां शब्दमा्राद् 
भूयो भूयः कमपि निचयं पाप्मनां निमिमाणः | 

२९ दे खस्य! साक्षत शयस्थारिभीं मां दस्तपाद्ादिसंपषनी 
षणां क्ष0$चर्ययामनवद्यां विदं सवतीमाश्निख सुनधनघान्यादि- 
श्मद्धिमागृए जनो भूमप्वपि चसन इनदर लेपव्ं तुच्छं मन्यते इति त 
धाश्रयणं सर्दसेपत्प्दमिति प्रतिपादयति! 

चरै जननि | स्वत्पुर्तः क्षम्यतामिति शब्दो्ारयामाचरादिष 
कासथियंपा टवया ताचत्पयन्तं छते निखिे ऽपरे क्षन्ते ऽपि न 
क व्यस्तनितयेव पापस एवेशं पुनः क्षमसेति वसु मिः 
त सचा तष्षाऽनि त्ष र्था ८ ॥ पापि ४ 1 तषाऽनिवेचनीया दयां त्वां शमा नयतीति निरत 



४१८ सस्याद्या धवसरणे रकष्मीपतदस्ते 

वक्तुं रजे पुनरपि सखेति वार्चिकन्ये 

क्षान्ति सा खां तदपि नयते का ऽप्यकस्पा ऽनुकस्पा ॥२२॥ 

पन्ते इति ! हे वाराशिकन्ये ! दे जननि ! ् म्यता र्मा 

र इति शब्दमानादृचारदिव सके गन्त मदपराये कान्ते सति 
भूयो भूयः पुनः पुनः कमपि पाप्यनायमपराधानां निचयं समूहं 

निभिमाण उस्पा्यमानो( ऽदं पुनरपि सहस्रेति वक्तुं लले 

निमि । तदपि वथापि सरा प्रसिद्धा अकम्पा स्थिरा ऽवुकम्पा 
कृपा स्वां क्षान्ति नयति प्रापयति । मनदुक्रान्ता्पर ॥ २२॥ 

` कादाचित्कप्रपदनञ्जषां काङ्क्षतां पूरुषाथा- 
नत्राऽमुवाऽप्यखिख्जननि प्राणिनामधेयन्तीम् । 
संखञ्य ल्वामपद्तिशतैरप्यदयष्यत्कटक्षां 

छच्छ्राऽऽराष्या प्रसममपरां देवतां सेवतां कः ॥ २३ । 
कादाचिीदाति। हे ऽखिरुजननि ! कदा विद्धा ये भपदनजु- 

पस्तेपां भपन्नानां शरणागताना पिति यावच । तथा ऽत्राऽमुत्र दृ 
पराके च पुरुपा्थान् ध्मादिरूपान्काह्तामिच्छतां प्राणनाम् 
अषैयन्तीं ददतीं अपटृतीन।भपराधानां शतैरपि अशप्यन्नष्की- 
भवन् कराप्तो ऽपाङ्गो यस्यास्तां लां सन्त्यज्य छच्ेणाऽऽरा- 
धयित परक्यामपरां सदितरां देवतां कः ज्ञाता सेवतां १न कफो- 
पीतिं भावः । मन्दाक्रान्ता० ॥ २३॥ 

सा$पपधकारिरणामस्माकपपराधान् दयामयी रषं सदा सदसे शति 
यधा घय पापब्यस्लनिनप्तया स्ये क्लमान्यसता ऽसोष्वाह । विस्मयामामर्यिताभ् व {२ २३ जातु 'चल्पन्नानामर्थिनाप देदिका्ुस्मिकपुखधार्थानर्यन्वी- 
मपरायतरम्यरु्धफयाक्ं खुखगपरसादां तवां विदाय कषएटाभाध्यां श्यशा दवतां फो चा विचेकयारी स्ेयसाएमिखाह 1 
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कृत्याऽकुत्यत्यजनकरणेोस्साहिनां मादशाना ˆ 
को वा दोषः कम्लछनिख्ये त्वरक्षमायाः सं दोषः 
येनैतस्या; क चिद्विषयो नाऽपराधः स मे ऽस्ती- 

 स्यु्द्धैयौ वयमिह् बहूनाचरामो प्चारान् | २९ ॥ 
कृरयेति ! हे कमलानिलये { छस्यं चाऽद्रस्यं च तयोः त्प 

जने च. करणे. च. इत्यस्यजनमङ्करयकस्ण च ताभ्यायुत्सादिनां 
उर्प्ाहषसाौ मादान मद्िषान को बा दोपः? येन दैतुनतप्याः 
क्षमायाः क चिद्पि अविपपः स मे. ऽपराधः नासि इति उथव् 
उदर्य प्राष्ुबद्धय येपां ते बयं पाविनः अतिवहटूनपचारान् 

, दोषान् आचाम; स त्वघ्ममाया एवे दोषः,  व्याजस्तुतिकि- 
छाऽखङ्कारौ । मन्दा क्रान्तारततम ॥ २४ 

अशेषेर्नितरिरैरखिखनरकाऽऽवस्यभिभयै- 
रषौवानास्माकानपि श्शमज्ञक्याऽपनयनान् 
क्षमस्य क्षपयति. मधुष्वंसिदयिते. 
क एष क्षान्त्याल्मा कथय निरुपास्यस्तव गुण; 1२ पौ 

अरपेरिति । हे मधुध्वसिनः. दायते. अखिरानां ना. 
२४. कमलवाक्तिनि [ विदितकमौऽनचु्ठायिनां निविद्धक्मकरयोः- 

रसदन च सद्धिधानामपरधकरणे कोद्धोपः १,अय् र्यन्क्षमाुणष्ेव 
कोषो, यतो नात्ति मग्रः सो ऽपसथो यस्तव माया उऋोचरः स्यदिति 
शा चये यहुखान्स्यष्मनाच सम दत्यत्तिपापिनो इव्यस्मानुद्धर- 
ग्यास्तय ष्वमाशुणो ऽधाधित इत्याह }, ८ 

२५. दे विप्णुगृद्दिणि ! निखिटनरकसमूदानामभिभो येभ्य ददशः 
निर्वै ( पापकलोषभ्येनैपवि. ) ̂ स्यसमसुच्छेदानस्मदरेयान्या- पसनद केवरं श्षमस्ेति वचैवोन्मूटयसि.को ऽग्र तवाऽनिध- 
व्थनीदः स्तमायुणः इति मगतव्रतीद्माया अग्राधत् मतिशा्यश्यह- ह 



४९० - शग्ाश्याघववरमे रश्मीसदसे 

काऽऽ्वरीनामभिभवो वेभ्यस्मैरशेषनिरवेदौः । भायश्िचेरपि 

भशप्र अश्क्यमपनयनं दूरीकरणं भेष तानास्माकानस्मतप- 

स्वन्धिन्ः । युष्पदस्मदोरन्यतरस्यामित्यण् तस्मिन्नणि चेयस्मा- 

कादेशश्च । अयोधान् प्षमखेत्यु्तयेष क्षपयसि, अतः कषान्त्यात्मा 

पषमा्वरूपः तम निरुपाख्यो निरुपम एष गुणः को नामा क 

ानिस्यथैः । शिखरिणी इत्तम् ॥ २५ ॥ 

निमौतुं भभम कसँ न व॒यं नियं क्रमप्यन्तुतो 
यत्लस्वष्चमनं तदप्थकुशखाः कतं यथाचोदनम् । 

र श्ञानकथा तथाऽपि तु तवाकषामक्षमावेदिनो 

` जानीमो मनसैव देवि सुगमो स्वगौऽप्वग्तैवपि ॥ २६ ।६ 

हिसतं । दे देवि ! वयं नित्यं सन्ध्यादि क्म किमपि 

नितं न मभवेम । यत्वटवन्ततो गत्वा नाम विः वहुनेति 
माचत् । आचमनं तसद्ारः । देव्याञ्लयः पादा आपि 

नवपदाः सष व्पाहतयो देवीप्ाद्यं दधा विभक्तं देवीशिर- 
श्वेति चतुर्बि्तिखानान्। इदं शरौतमाचमनभू ॥ क्रदावायैल्ि- 

भिः परीता एकेन द्तकरं मृनेदि' सादि पराणप इदमपि चथा- 

चोदनमिति 1 'गोकरकृतदस्तेन मापमात्र जरु पिविव्, । इत्यादि 
पिषिव्ततुपकशला असमयः शान्स्य (तमसी 'खादिम्हाचा- 

{द दे ददेधि }द्ेनिय खन्भ्योपाम्दमादिकमाँनुानं न जानीम नि 

धकः घक्त्य, पथाविध्ि, भाचमनमपि कतु न क्षमाः, पयं स्वति क्षा 

सवानो द्वयस, तापि तया$नलु क्मपयुणं जानन्तो चये स्मो 
कषावपि फर मन्परदे दति भसानामः पि ग मामस्माकूमपि स्रा श्य 
शच्याः क्षमायुणो ऽप दृष्या ^ 
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कपजन्पस्य कथा तु दूरे स्वप्र ऽपि नाऽऽयातीति यवत्। तथापि 
तसाऽक्नापं विपुलां क्षमां बिदनिनि तच्छीला चये स्वर्गो नाको, 
ऽपव्गो मोकषस्तावपि गमौ घ्ुखप्राप्यो जानीमः । गरदूलवि" 
प्रीडिते इतमर ॥ २६ ॥ 

कथयामि सारमिह किं कथया , 

परमस्यया ऽर्थितभवोपरमम् । 
क्षमया त्वमेतमभिरक्न मया 

„ विहितानि मा गणय देवि हिता ॥ २७ ॥ 

कथयापीति । दे देवि ! इह सारं तात्पर्य कथयामि। प्रम् 
अन्यया कथया कि प्रयोजनं १ नास्तीति भावः ! दिति हितकर 
स्वं पया विदितानि लिव्यकमौप्णि पा मणय । अगतः भव- 
स्योप्रमः शान्तिथन तम् एते क्षमया ऽमिरप्ष । ममिवाशूषरा 
आर्यागीति दत्तम ॥ २७ ॥ 

निगमविदहितं प्रायधित्तं मदीयसहांहसां 
निरसनचछरते नाऽ मातस्तव क्षमया तिना } ` 

२७ खथ पताचल्य स्तुलया $श्यथनयसषर दरयनू-हे देधि ! सख्वेसारमिदं निवेदयामि, पतस्या ऽसक्तया वात्तया कि प्रयोजने श्रा 
वितसम्वासोपणम् मा दिनकारिणी वव स्ीयया ववितया कमेवा- $स्मदूदुराचस्णह्वःचग््ययन्ता रस्षूत्याह { 

ष्टे मात तय क्षमां चिना माम्कमदापातकान विनाथ चेद्धि मायन्ितच न क्षममिति द पोद्िसितं देर टो्पिण्ड जी 



४२२ सष्याख्वाभ्वतरणे लद्मीप्तदस्नै 

गुरुतरमयःपिण्डं गर्वानिगीणैमहो रमे 
किमु जरयितुं शक्तं शुण्ठीकषायनिपेव्णम् ॥ २८ ॥ 

निगमेति । हे मातः ¡ तवर क्षमया बिना निगपविहितं वे 
दफयतं प्रायाधत्तं पापनिष्कृतिम् । मायस्य चित्तिचित्तयोरिति 
सुड।गमः । मम पहतापेदसां पापानां निरसनङ़ृते निष्कासने 

उछ सम्य न । तत्र दृषठान्तः--अतिदयेन गुरयरूतमनल्लग् श्रयसो 
कोषस्य पिं गर्वान्निमीर्णं मक्षे जरयितुं जीर्णं कठ शण्ठ्याः 
कपापस्य निपेवणं पान शक्तं किम् १ श्रपि तु नेसर्थः । दरिणी- 
इ०। भरतिवस्दूपमा लङ्कारः ॥ २८ ॥ 

भगवति वपुःखेतोवाग्मिः अतिक्षणमाजतं 
नतरनव्रमिमं पापस्तोमं क्षमस्व मम स्वयम् । 
कटकटरवर्डदेप्राकरारकमाननं 

पुनरपि यया नो पश्येयं भयङ्करमान्तकम् ॥ २९ ॥ 
भगवतीति । हे भगवति ! कटकटरमैः कीदद्वरदष्रामिः क~ 

रारुष् आन्तरं पमसम्बन्ध्याननं पुनरपि यथा नो प्येयं तथ ˆ 
वपुः चतश्वतुर्विधमन्तःकरणं वाकाऽऽभिः भरतिसरणं वारं वार- 
मत्ययः । वीप्सायामन्ययोभावः \ नवम् इमे पाप्य ्लेममोषं 
स्वयं क्षम 1 द्रिणीटतम् 1 स्वभार्ोक्तररं० ॥ २९ ॥ 

कतुम् मजीणेनारकनया भ्रसिखमपि श्युष्ठीकपायसेवनं शक्तो 
स्मिति थदन् समर्थयते 1 

२९ मगवनि ! देदचित्तवचनैः परतिक्षणमुपा्ितं न्यं नथ्यं मम पापस्तमूदचयं फरणामयो रवे श्षमस्य, यया इह कोपक्ारक- 
रापमानदष् मयङ्स्मन्तकन्यास्यं न पदयेयमित्याद ४ 



क्लान्तिस्तषकः १९1 ४२द 

सहमाना ऽदहरदर्म 

सदस्रमागांसि सगरैनद्रसुते । 
स्थापयति मां दयार 
शरणनरञ्याऽऽधिराज्यपीठे तम् ॥ ३० ॥ 

इति श्रोमहेङ्कटाऽष्वरिविरचिते श्रीरक्षमीसहसरे 

्षान्तिस्तवक एकादशः संपूर्णः ॥ ११ ॥ 

सदेति 1 हे सागरेन्द्षुते ! अहरहः । नित्पर्वीप्सयेीरयिति 
द्विमावः ! मे सदस् अगस सहते ऽसो सहमाना । खटः श्न- 
तशामचापििति प्रानच् । दे दयारो { दयाशीरे ! स्फरहिष्हिप- 
तिदयीत्याुच् । मां श्रणानां रकषवृ्णां ोकयपालकानां वन्य^्या 
आविरारपस्य पीडे । व्रज्या पटने वर्गे इति मादनी । त स्था- 
परमा । रकषधरग ख्यं करोपीसर्थः । गीतिरनत्तम् ।[ ३० ॥ 

इति श्रीमद्रा्जीमहासाजाऽपरनास्ना श्रीनिवासपण्डितेन 
विसचिता षं वालयोधिन्पारूयायां श्रीमष्ठक्ष्पीसदस- 

रीक्रायां क्षान्तिस्तवक एकादशः 
संपूणेः ॥ १९४ 

८ 

३० ह देया ! सागसरुने ! प्रतिदिनं मामकान् स्रहस्समपराधान् 
सदमाना स्वं रोक्षपारुतां राप्य मां जनरद्नणधुसेण करोषीति 
भपारस्ते ्लमागुपमरदिमेति श्वन्. स्तवक पूरपति । 

इति श्वीमानवव्छ्युपाहतेलद्धरामयास्मिविरचितायां कष्मी- 
सदस्ाऽवतरणनि-भेणिकायां श्षान्तिस्तबकः | ११॥ 

~ स र्स्रे 



धर. शतयास्या$वतरणे लमीसं्दे 

सीती चरा दर्चलङ्कसतदछत्कथनाक्कपिः । = . 

दत्तबाचुच्सवं यस्य स रामः श्रयते स्तु नः ॥१९॥ 

अथाऽस्िन् दवादशस्तवे छंहम्या उत्सवं वणेयिह भम 

पये उर्सथानिति तिद्रं निर्दिरन्मङ्गलपाचरति- - 

व्रिर्यातविभवा सा .मां विष्णुपली विलोकताम् । 

विषुखानुत्सवान् स्या विरिज्व्याया वितन्वते ॥ १॥ 

विरूयातेति । यस्याः श्रीरक्षम्याः विरिज्च्याचा बरह्मादि- 
रेवा विषुखान् उस्सवान. वितन्वते क्ते सा विरूपातः वि- 
सवौ यसयाः सां विष्णुपत्नी मां विरोकयतां पया पञ्यतिवि 

स्यधैः॥९॥ 

वरिधि्िवप्रमुखी विबुधेश्वर 
वित्रिधमच्युतपलि तवोत्सवम् 1 

अकलर्यन् सकरस्य शरीरिणो 

निरवधीरवधीरयितुं व्यथाः ॥ २ ॥ 

1 

विधीति । हे ऽच्युतपतन्नि ! सरकस्य सपप्रप्य, यद्र 
पोदशकलाऽऽरमकरस्य । इमाः फला युण्डकोपनिषथुक्ताः, मपा 

ˆ ऽपि भारतचम्धुटीकायां भरथमस्तवके सपविदतिपचे स्पष्टी- 
कृताः 1 शरीरिणो देहिनः निरवयीर्निःसीमाः न्यया; अवधी- 

इ न स॒षटषु्॑स्याः यहुखामु- 
, च 1 ते प्रथितः मीमामच्लाकताि १ वयौ सा लदमीमामवलाकतामि. 

रदे शच्युनशृद्दिषि ! निरि नि रदे ऽच्युन स्िलधाणिनिःसीमपीडानिषारण 
त्रिधिह्िषकाद्यो देवपुद्गवा नानाविधं सवेःसवमकवैन्निष्याष् 1 (६ 
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रपि तिरस्कर विधिपिवौ प्रषठखी येषु ते पिदुपेलरा देवाः 
विविधं बहुभकारं तव उत्सम् । मह उद्धव उरसव ईयम॑रः । अ~ 
कलयन् कुरते स्म । अस्थन् सवक सवन यमकाऽलङ्कारः } एत- 
छक्षणं यमकस्तयके वक्ष्यते ! द्ुतविरुम्वितं ट्म! ्ुतविल- 
म्वितमाह नमौ भरएविति तक्षणात् ॥ २॥ ॥ 

निरुपमं युवयो; दभमूत्सवं “ 
जननि छोकयितुं धृतकौतुका । 
उपगता किरु का ऽपि परातरं 
पुरवधूरवधूतख्टक्रिया ॥ ३ ॥ ̀ . 

निरिति } हे जननि { निरुपममसदक्षं नुवयौः पित्रोः श- 
भम् उरसवं छोकयितुं धृतकौतुका सा परा न्या काऽपि 
पुरपः खरप उपगता सती श्रवधूता शक्रिया यया प्ता ता- 
एबी अभूत १२॥ 

जननि सस्वरचङ्क्रमसम्भमे 
चरणत्ः पतितो मणिनूपुरो । 
तव महोस्सवभूभजनोन्मिपत्- 
करुतुकया तु कया चिदनादतौ ॥ ९ ॥ 

जननीति \ दे ज्यानि { सव प्रदस्योर्सवस्य सुव; मन- 

३ अथोत्सवशोमां वणयितुं रौखऽद्धनानां चरितानि चणयन् हे ज- 
ननि पु मगवतो मवस्याश् शुमोस्लवमवलाकयितुं निधूतण्रहकायौ 
कपप पत्यद्न्प त्वय प्रपत उणशद्गनानासुरसवाऽव्रलोफन- 
खस्य प्रतिपाद्यात। 

€ ह मातः! सावकमततवभमिाताददितपौ कया कयाचिः 
यद्चनया सव्वरगमनसंध्रमे चरणण्छथी 
तमिद्याद् ! भप अनाद्य तत्न ग- 

५ 



धेर सव्याद्या$घतरणे खष्मीस्दले 

ने । भन . सेवायामित्यस्मारुद् 1 उन्मिपत् एदं यस्यालर्या 
कया चितघ्निया स्वरया सितस्य चज्क्रमस्य गमनस्य सश्रम त् 

[+ म ग 1 

राप चरणतः पतितौ पणियुक्तौ नूपुरो । मञ्जीरे नृपुरो ऽच्धिया 
परिमरः । अनातौ त्यक्तो इति भूपे ऽप्यनादरः घ चित्तः ॥४॥ 

` तव महे गतिमान्यदतौ कुचा- 

विति रुषा चलिता ऽऽ रमे ऽपरा । 
+ अनुगृदीततदश्चलनिर्मल- 

न्रवसरा ऽवसराऽययभीरुक। ॥ ५ ॥ 

पतेति 1 हे रमे ! तव महे कुचौ स्थुलतेन गतेमान्धं कु- 
रुत इति रुपा ऽवसरस्य समयस्याऽसये नाच्च भीरूका ऽपरा 
नायिका ऽयुण्दीतः निष्कासितः तदच्राव् कुचमान्तानिर्गेलन् 
मवसरो नवमाक्षा यया सा सती आशु चति । यथा केना- 
इपिं विघ्रः कार्थ क्रियते चेत्तस्य किमपि नादि दला शोषा- 
सपना शते तद्रस्थौरयादरतिविघ्रकारिङ्वेभ्यो माला युन 
हतेति गूदोसेन्ता ॥ ५॥ 

श्रुतभवन्महवायरवा जवात् 
"पथि रम चकिता ऽऽभरणस्वनैः । 

९ हे देधि ! तयोस्ते योग्यसमयाऽपगम स्वसः छचौ गुरुतया स. 
रथरगमनग्रतियन्धकाचिति चन्न स्येव निजकरगृहीतद्ुचधान्तरम्ब- 
माननवमाछिका खदी श्वकितेत्याह् 1 

६ मवदुरसवाऽवसरे मङ्ख्वाद्निनाद् शृत्वा जचात् प्रचलिता फा $पि चलन पुरधलद्कारभ्वनिमिः पूयैशुतात्छववादचध्वनौ (तिस. 
] 
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क [ [9 ~ 

श्रुतस्ते ऽन्तरिते ऽपि सुघच्वते- 

~ स्यपरथा ऽस्या हुसित्ता वधूः | ६ ॥ 
श्नेति । श्रुतः भवस्या म््वायस्य रवो यया सा ऽतः ज- 

वात्पथि चलता ऽत आमभरणस्वनैः श्रुवे महवाध्रसे अन्त- 
स्ति सत्ति अपगनः रयः गमन्वेगो यस्याःसा ऽत इवं वधूः षु 
यंञ्चिना तिपरव्यरेति परया सायिकया हसितेति भावः ॥ ६ ॥ 

महमहीमजनोत्कलिकाद्त्- | ् 

द्रुतगतिः शपुप्पपरस्परा. 1 =“ 

छरतवतीवे सुदा कुसुमाऽन्लछि 
त्र रमे वरमेखरूमध्यमा ॥ ७ }; 

महेति । रे रम { चरा मेखला पथ्ये यस्याः सा महमदी- 
भजनसपोसकालिकयोत्कण्ठपा कृता द्ुतगतियैया स्ता ऽतः छो 
गरित्तः पुष्पाणां, ससे माला यत्फाः सा परानापिका तव 
सदा कुषुमगूर्णमज्ञर तवती द्ातीरिदयुखेन्ना-॥ ७ ए 

महजषर्तव देवि पिषेविषा 
दिशति मन्द्गतेरपि सद्गतिम् } 

दिवे सत्ति तमनाकण्यं मन्दवेगा परया साघु विप्रलट्या ऽसति 
परदसितेत्याद् 1 

७ स्वयु्सवभूनिपाप्तुरण्ठास्वीदनसस्वरगमना" उष्टक 
सपाप्पमयङ्मध्यमामा का चिद्रति्ंश्रमद्ुनुखुममालिका सती 
चच्छखुमनिकरेरनय पुप्वगज्ञलिमिव रच्निवतोदयाह् 

< मदेन्खवञ्चुपत्तव सेकाऽ्िखापा मन्दगतेरविं (6 
= मन्दरगमनस्य, निभ्खस्णस्य च ) सद्वसि (वेमगमनं, खाधुपरिणामं 9 ८ 

के 

च } दिश्र्तस्वं 
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तदिह दिव्यगति वित्तरिप्यसि 
सममे मम टेखदुरासदाम् ॥ < ॥ 

महप इति। दे देषि ! मदजुपस्तव सेविठुपिच्छा सिपेविषा 1 
सचन्तास् सेवायामित्यसमाद म्रत्पपादिति अप्रत्ययः । मृनद* 
मुतेः पद्रोरमि सरति करिति दिशति ) तत्तस्पादधे ऽपे 1 
शद्धसस्ये ! सवं ठसर्दषदुरासदां दुप्मापां गतिं मम्. वितर 
पयसि । अवर श॒द्धसरूपा तवं पन्द्ुद्धेगम् सद्धिं दत्वा 

भोक्षं नयसीति ध्वनिरपि शेयः ॥ ८ ॥ 

अभिचकाङुक्ष मनःप्रभवं जवं 
चरणथोरपिऽका चन साऽऽदरा । 

कर्यितुं भवती" कर्शाऽभ्वुधे- 
दैदितरं हितरम्यमहोत्सवाम् ॥ ९ ॥ 

अभीति ! साऽड्द्रा का चन् स्वी दितः रम्यश्च प्रहोसपषो 
चस्यास्ता कलाऽम्बुपेः दुहितर कन्या भवतीं कठ्यितु- 
मवरोकयितु सनःमभवं स्वरान्त द्धव जवं वेगं चरणयेरप्य- 
भिचकाह् इच्छति स्म । अ्राऽतिशयगुमन्तरा, ऽतिष्योक्तिर- 

ठङ्ारथ सचित्त ॥९॥ 

दैवदुसषां दिव्यां गति मे वितरिष्यसखीति 1विद्राक्षभाप्याद । 

९ दे स्मे । अगद्धिवकारकसुन्दरमद्प्महाया मवल्या ददाना 
याऽऽद्रिणी का चित् प्रान्त वेग चरणयोगचकाद्व, अीत्कण्ठवर- 

भतदणयादद्यादह 1 

॥ 1, 



उत्सछवस्तदफः १२॥। ४२५ 

अननि तामरसोदरसोदर- 
श्रियसवे्य सविस्मयसुरसवे 1 

£ = न तदपुनरदैवतयोपिततः 
श्मवतती भवतीं सह शोरिणा ॥ १० ॥ 

जननीति । हे जननि { तामरसस्योदरस्याऽन्तमोगस्य सो- 
१ तीं ~~ ६ दरा सदी भीयैस्याः तां शुभवरती भवतीं शौरिणा सह उत्सवे 

५१ [4 ् ०) 

सम्पगनेशष्य सविस्मपं साऽऽधर्यं यया तथा नराणां देनानां च 
योधितः न ततेन वषि रापः । उभयोरप्पसन्ताऽऽसेवनक- 
स्वरूपत्रात् ॥ ९० ॥ ॥ 

प्रियतमाऽपिंतयावकपाद्या |, 
तव महोत्सवमूनै यया रमे ।,. ' 
हरुतमगामि पदन परं धृतः 
कुपितयाऽपि तया ऽरुणिमा टसोः ॥ १९॥ 

भियेति 1 हे स्मे ! मियत्तमेनाऽरदितो सापितः यावकः अ- 
रक्तको यस्पास्तथा पादी यस्यास्तया यया तवे महोत्सव 
नाऽगफमन प्रापि, तपा पदोश्वरणयोरेषाऽहणिमा घृत इत्ति 
न्) तर्द कुपितया कद्धया दशोरप्रिमा पृत इयन्यनराऽऽर्. 
ऊत्ववणनेनाऽसद्गससखद्ारः ॥ ११ ॥ 

९० दे जननि [उर्खचाशचसर् मगवता सह श्युमपर्ती कमलोदर 
समानसोभां मव्वीं सचिष्मयमधलोक्य मञुजानां सुराणां चाऽङ्गना 
न दिमुपजम्मुरि्याह } 1 

१९ दयिनयिन्यस्तखा्वारसाभ्टद्भूनपादूयौ तद्याएदे जासनि- रम्यतयः $षमतोत्सवभूमिप्रपत्वयसस्या यया $दगनया सा ूदुन ना- 
$गाभनि तया चरणयोः केयलमरुशिमा न धुते, $पि ह महोटसवद्शं 
वञ्चिवया विया चया योरप्यखिमा धृत द्याह । न 

५ अ 



४३० सव्याख्याश्वतरणे ठ्मीसदस् 

अभिवरृपाऽचलमापततां दूते 
तव्र रमे परमोत्सवरिप्सया ! 

अजनि नो पथिभिः समयाऽखययो 
दिषेपदां विपदाऽन्तरितैरपि ॥ १२ ॥ 

अभीति । दे से ! तवर परमस्योत्सवस्य रब्धुमिन्छपा 
दपाऽचलप् पमि, -अभरुष्येतपर्थः । अमिरमागे इति कमपवच- 
नीयसेन द्वितीया । दत् आपततां दिविषदां देवानां विपमुदकं 
गरलं च ददतीति विविपदस्तेषनेगंएठदैरपि अन्तसती; पथि- 
पि्रनैः समयस्योत्सवरकारस्य अस्ययो ऽतिक्रमः नो ् रननी- 
स्यथः ॥ १२॥ 

भरमराऽगसभूपपरम्परा- 
सुरभिताः द्ुभदीपशता.+ऽदृता; । 
त्रियुगपलि महात्सवभरूमयः 

सुरचयं रचयन्ति सविस्मयम् ॥ १३ ॥ 

भरषपरेति । हे तरियुगपति ! शुषानां दीपानां ष्तः आ- 
हना युक्ताः मखमरैतिस्त्तैः अगरूणां धूपानां परम्पराभिः 
घुरमिताः छएगन्धयुक्ता उर्सवमूमयः कर्य; । पुराणां चयं 

\ 
९२ जपोत्सवदसैनाय देवाऽऽगमने वणैयनू-देपाचलममितघो 

वि #- गः रँ 1 ३ = व्सवदशोनखामाय सयेगमागच्छलां देवानां विषदैः ( जरै: ) अ- 
न्तसितेपि मार्गः अवससऽ्तिक्रमो नाऽश्रदिसयाह् 1 

"९३ दे भिविकमपनि। विषस्रकालाऽ्यरुधूपपरपपरापरिमलोद्वा- 
रिणः प्ुभदापश्चनपशतात्तवेस्सवभूमयो देवसतमूदं साऽभधर्वं चिर- 
च्वयन्तति देवनामपि सचरद्धतरव्वदुरसवद समेन विस्मयाऽ्तिश्यो 
अयतादाह। ५१ 

न 

[1 



उप्छचस्तदकः १२॥ ४३१ 

समू सविस्मयं साऽऽशा स्वपन्ति १ इवैते सेति ॥ १३ ॥ 
तव महं भ्रति यजनकम्पितैः 
सुरतरोः शिखरैः स्वयमीरिताः । । 
जननि वेद्कटदैरमभषयन् 
सुमनतो मनसो हरणक्षमाः | २४ ॥ 

तमेति } दे जननि ! तव प्रह प्रति यन्ति गच्छन्तिते चते 
जनासः ) क्पितिश्वासिैः शुस्ते; फरो विसरः स्वणम् 
ईरिताः मेरिताः मनसः हरणे आकर्षणे प्तमा; सप्रथः सुमन्तः 
पुष्पाणि वेद्भ्नैरुप् अभूपयन् अरश्व्ुरित्यर्थ; ॥*१४ ॥ 

शुभतराऽऽमरणाऽऽमरणात्मना 
रुचितरङ्गपिशङधितसमना । 
जननि साथैयत्ते मरतां महो- 
त्सवपुषा वपुपा ऽनिमिपा दकः; #॥ ९५ ॥ 

शमेति \ दे जननि ! शुमतरस्याऽस्यन्तद्मस्याऽऽपरणस्या- 
ऽऽमरणं भूपणरूपः आसा सरूपं यस्य । एं रुच्यास्तसौःप- 
रम्पसभिः पिश्ङ्िते स्च भवनं येन । विषङ्ग फटुपिदगटौ इ- 

४ तयोरसचं प्रति यद्धिः (गच्छद्धिः) जैः कम्पैः वारपषट्मगध. 
सः ्रिवानि मनोरुणपटूनि एखमानि रेषाभ्चलमलस्क्रुरिति छः 
स्सपाभ्वसरे देवः कर्पषृष्तकुखुमदष्ट्या त्वमभ्यर्चितेष्याह 

१५ श्यमनसरद्मरणामप्यलङ्खरसूपेण 'परमातद्पिद्गला्तः 

मन्दिर्ण मोर्जा निजचपुषा देवाने दटीनिर्नििप अन्व 
यत पति चदन उश्खमावर सुन्दरतरं ते वपुरवरोक देवाय. काग्रतया (निनिमदाः स्वाधां भवन्ती्याद् । ष्पा ण- 

॥। ध्य + 



४३२ सत्याख्या$चतरणे लषम
सदे 

स्र; \ तथा मपतरवं पुष्णाति चेन बुपा स्रशरेण पर
तां 

[त 3 
6. अन्व ग १ 

देवानाप् अनिमिषा दवाः दीः पाचयत्त न्व्चयतते 1 विधिष 

रिकिराषलङ्कासै ्ेषो 1 १५ ॥ 

मधुजिता सममुल्सवमण्डये 

स्थितवती सवतीभवरेकितुम् । 

अभिरचिः पनराघतकुतूठे- 
# [५ १ पः ४ [0 3 

निजगृहे जगदे न वधूजनः ॥ १६
 ॥ 

मघुजितेति । मधुजित सम॑ सह उत्सवमण्डये स्थितवती 

मवरीम् अबलोकिदुम् अप्त ददह
लं चेस्तैः । के ठकं च उवदल- 

परिमरः \ वधूनां जनिः( व पूजाया स्तुपा द्री स्पादिखमरः । 

निजरेदे, पुनः अभिसचरदशनेच्छा न ज
े । ह् रदणे इसस्मा" 

कर्माण खिद् ॥ १६१ 

अीधमंाल्सवमंणवकन्यके 

परमभाक्तेजुषा प्रणतिस्तव । 

तनुघनुतया सुदृशां गुर 

स्तनतया नतया सुकरा ऽभवत् ॥ १७ ॥ 

अधीति । दे अणवकन्यके ! म्ेत्सवे इयाय महोस्सवं परमां 

९६ मध्ये प्रसद्धादेवचत्तमभिधाय पुनः पौ स ॥ ( य ; पाराड्धनाचेष्ितानि 
चयन मगयता सदोत्सवे भद्रपीटोपवि्टं मधतीमवलोषायि 
स्पक्षकोतुकैः पुरखीजनर्िजणदे प्रीति प्रतिति त ध 
इतिश्चयसु्छवद् शनै ्रनिपाद्यति ॥ #॥ 

(| 9 ग न ५ महात्सवे ५ क 9 ४ ष स स्ते । महोत्सवे परमभकतिमतीनां धोस नाना प्र 
: स्तनगौरवेण नम्रा दे्धनुखुतचा सुकर ऽभृदिद्याद् 1 



उरसदस्तर्थकः १२ ४२३ 

भति सेवने जयन्ते तेषां सुशं दां तष भरणतिनैमस्किया 
शुरस्तनतया एथुकुचतेन नता नस्नणा ऽते एव तरुरषुरुते- 
चं तया सुकर सुगमा ऽपवेत् ) कान्यकिङ् रकार; ॥ १७ ॥ 

अजनू्षजनाव्यजविस्वटन्- 
मुकुटसरमरत्सरिदुज्डितैः । 
जलकणेभेवद्ल्सवरमेदिनीः 
शदिशिराः शिषिराः कुरते स्मे ॥ १८ ॥ ' 

भजनेति । दे समे { भवस्यां उत्सवः गवदुत्सवः। सर्वान्नो 
एचिमात्रे पुवरद्धावः । तस्य भेदिनी: । भजने! भज सेषाया- 
भसाररयुद् । दषेन नाव्यस्य सत्तस्य जयेनोज्ज्वशन्या ुुटे 
रोखाया परर्सरितो भागीरथ्याः सरकादादुल्दितेनिगीतेजेख- 
कणेः शविकिराश्वनद्रमौरिः शिवः प्विविराः शरीराः छुरत ! अन्न 
परिवेनाऽप्पानिन्द्ताण्डवं तपति भावः \ १८ † 

त्रिनयनेन विनघरिरश्षरत्- 
तिदशनिन्धुसहो्भिभिरत्सवे 1 
किमपि पाययमदापि पदाऽनयो- 
नेतवरता तव तामरसाऽऽनने }} १९ ॥ 

त्िनयनेति 1 हे सामरसाऽऽनने ! कमसष्ीत ! तय उत्से 

१८ अप देवतेयं चणोयन् चन्द्रमूयितमस्तषः ( हदवः ) मज. 
नमोदजन्पनुरचेगपरिचयन्धुकुटपवदन्मन्दाकिनी गोते लीक शतवोन्सवभूमीः टीकाः करोतीति महोरसि चियस्य समज छे वर्णयन् भगवत्या मादारम्याऽतिपये प्रतिपादयति ॥ ^ 

१९. दै कमृङ्वदने [ तव पदाऽन्जग्रगतेन रिवेय सवनम: मी कला$ क [+ १ 
४ न ५.१ न्दफिीकलकेः किमपि पाचमदीयतेलद् ! ५ 

९५ । 



४३४ सप्यास्या$चतरणे छष्मीसदले 

नतवता ग्रेण भिनयनेने हरेण विनघ्राच्रपः संरन्त्याः सुः 

वन्त्यासिदकेसिन्णा उभिभि; पदाऽन्नयोः किमाप विरुषणं 

पादार्यमुदकं पाचयपरदापि दत्तम् ॥ १९ ॥ 

तव, महे मिरितात् त्रिद्शगणा- 

ज्ञ विभिदे नरछोकवधूजर्नः 1 

खदबलेकनविरमयेतो यतो 

ज्जननि मे न निमेचसेवपि सेः 1॥ २० ॥ 

स्वति \ दे मे मप जननि (यद्र दे म 1 जननि { तव 

म तवाऽररोकनस्य विश्मयतः ॥ हेतुपभीयम् । नरडोकानां 

सधूननः. सीसष्घः+ यतः निमेष पर्ष्मपात्तं ने अवपत्, ततः पि 

ितादुत्सवसङ्गतात्तिदिकीगणदिवतासद्ान् विभिदे । अत्रभ
द्- 

जञानाऽभनिान्भोरितिमलङ्कारः ॥ २९ ॥ * 

अणयिना सममुत्तंवमण्डये 

स्थितिमतीं भवतीं प्रणिनंसवः । 
[भ ^ १ त = 

अहिशिरिं इसिपलि सेमश्िती- 

खिदितिनो दिवि नोपथयुः च्होम् ॥ २१॥ 
प्रणयीति । दे हरिपत्रि † अणविनी सा मं सहेत्सव- 

२० मे ननि १ 'त्वयु्सवमिकितदेवौङ्कनाञनान्मानुषीणां र~ 
श्घलोकने निर्निमेषरण्िस्वाऽधिचेषीद्धदग्रह्टो नाष्थुदिति देवाङ्धन। 
सोनिर्वाद्धनाख्च ननिनिमेयं तयोर्सचमविरेषेण पशयन्नील्याद 
श श मगघता सदोत्सषे मद्राऽऽसनस्यितां मती प्रणान्तुमिच्छवो 

दचरकसुपा्चिनया देधाग्देषि मेम नाऽधारयन्निति 'त्वदुरलवस्दुः- 
सतया स्वगौऽधिकस्मणायदेपाऽ्चलीमिचिचानि देवानामप्येतदपेक्षया 
"ध्यूनरामणीधकत खे ऽनाद्र. संडे शति स्वगौऽधिरमरणीोयस्व- 
सुर्सव ऽहिगिर, भरतिफ॑दृथति 1 



उत्सष्धस्तबक्रः १२१ = ४३५ 

मण्स्प स्लितिमर्ती भवी मकरेण भक्तया नन्तुं नमस्कु इच्छ- 

हित ते िदिविने देगा अहिगिरिं पाऽचरुं सम्पीश्रताः सन्तः 

दिवि स्णृहां नोपययुः । इमसुत्सवे दषाः देवाः स्वगे निरा- 

दर आर्ति मादः} २९१ 

अधिमहं कमले भवतीं स्तुव- 

ज्रमिमुखः स्तिमितेक्षणमग्रतः । 
अपि सुरेष्वसुरेषु नरेषु वा 

शिरक्ति को रत्तिको न दधे ऽज्ञछिम् ॥ २२॥ 
अक्षति दे कपटे ! ऽधिमदम् उत्से ऽभिमुखः सिभिते- 

सरण स्तन्धचशुर्षथा.भवति तथा ग्रत; पुरः भयत स्तुवन् । 

पटुम् स्तुनाविस्यस्माच्छतृमत्ययः । धरेषु देवेषु घुर् देष्टष 

नरेषु वा निक्रष्वापि को रसिकः; शिरस्यञ्ञाछि न दधे ! आपि 

ज सैसेष भणतिः कृतिति भावः ॥ २२ ॥ 
अधिमहोत्सवमप्सरसनं गणैः 
सह रमे परभक्तिजषस्तयि । 
पुरूकिनः कङगद्वद्मीत्तयो 

मुनिजना निजनाव्यमदरीयन् ॥ २.३ ॥ 
अधीति, \ दे रमे ! ऽधिप्रहरषवं स्वाय परां भक्ति जुषन्ते 

२२ सथोरखवाऽवसर निर्निमेषं समुखीभूयाऽद्रतसत्वा स्तुषन् देवा 

$खुरमरेषु अरलिको $पि को घा शिरसि अज्ञि न दरधाविति सुरा. 
श्ुसनरेषु; निखगौ$रसिका्यापि अलकिक्रतावकोरसवद येने, कोपि 
भक्तयुदरेक. स्फुरतीस्यादह 1 

२३ चथोत्सवरे स्ववि मक्तिमाज्ञ सनयः सङ्कातरेःमाा मधुर. 
महदलय: सन्स्तथाविधामि्देचाऽदध नामिः सह निजगाव्यमदु्- 

* य्निति देवाऽद्नानां मुनीन मक््यतिश्यय दरयति । ५ 
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ऽतः पुरकिताः सल्लातरोमाच्ाः प्रतः कला अव्यपक्तमधुरः , 
गद्रदाः स्वरन्यः गीतयो येपां ते युनिजना ऋषयः, अप्तरसा 

गणैः सह निजनाघ्यं सवनूरेपमद्श्ायन् । मार्पहोत्सवं दषा प 
ऽप्यानन्देन नचरतुरिति भावः ॥ २३ ॥ *“ 

उपनतेर्सवदिव्यगृहाऽङ्धणः 
कमलवास्तिनि सयमिनां गणः । 

निगमसौरभदोभनया स्तुति 
स हि गिरा ऽहिगिरावकरोत्तव ॥ २४ ॥ 

उपेति 1 दे कपलब्रासिनि { उपनतं भापतम उत्सवस्य दि- 
श्यं गृहाऽ्गणं येन सः स प्रसिद्धः संयमिनां योगिनां गणः अ 
हिगिरौ टपा प्निगमस्य वेदस्य सौरभेण सम्बन्धन शोभन 
था रचिस्या गिरा वाण्या तव स्तुति स्तोत्रमफरोब 1 योगि- 
मो ऽप्यस्तुवक्ञिति भावः ॥ २४ ॥ 

मधुवियोधिपुरन्नि महौत्सव 
शुभगुणग्रथिता किर महिका । 
स्तवमयी स्तवकैस्तव कैर्िरा 
न कङिता कलिताडनकाङ्क्षिभिः ॥ २५ ॥ 

मध्विति \ दे मघुविरोिपुरन्धि ! तव महोर्सवे स्तवक 

२९ उरसवदिव्यमन्वि रासङधशं प्राते योगिगणो वेद्विकैन्त्रः श~ 
चाऽ्चले चथ स्तुतिमकरोदिस्याह 1 

„ , २५ द विभ्णुपलि ! महोत्सवे शयुमयुणोः ( समणीयेतलन्तुभि.माधु- 
योदिगुणेश्च ), गुम्फिता, स्तवक्षैः ( गुच्छः, स्तवका रपैरवान्तरविरा- मेश्च ) उपरुक्चिता स्तुतिरूपा खक् करङिविज्याऽप्फा दधिभिः पयो 
शिखा नाऽक्रियंतेयाह् 1 
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स्ठैरपलक्षिता यभैगगेसखन्तुभिरोजःमशतिभि श प्रथिता युम्फि- 
` तां तष स्तमरमयीं सवमु । सतयतवचने मयद् । मारिका 

कटेधुगस्य ताडन नां का्न्तीच्छन्ति तैः कैमैरः गिरान 
फलिता ? तं सर्वैरपि स्तुतेत्पथः ॥ २५ ॥ 

तव महे स्तवकोटिचिकीषैया 

दगधिका रसनाश्वकमे रमे | 
रचयितुं स्तवभेकरसक्तया । 
शतम शतमल्युरतित्रपः । २६ ॥. 

तव महे इति \ है रमे ! तव मे एका चाऽसौ रपश्ञाच 
तया } रसञ्गा रसना जिच्हेतयमरः । कुवातपमतिकृव तवं र- 
चयतु कदचैप अस्यन्तं जपा यस्य सः शतमन्युः सदस्राप्तः स्त- 
घानां कोटीनां करैमिच्छया दशः द्ेरष्यधिकाः रपङ्गाः च- 
फमे । कमु फान्ती, फान्तिरिच्छा, अप्पात्करवीरि ट् ५२६९॥ 

तव द्रर्दधिते ख्ठभक्छित- 
अतस्भिः श्रुतिभिश्यतुराननः । 

२६ उससे तदरैकया जिह्वया ऽव्यटद॑स्तथं फदठुमतीष रन्न. 
मानः स्सा स्तवफोदिचिकीषया नेव्राभधेकाः ( सदसराश्थिका ) 
जिद्धाः पयौश्तवया स्वां स्तोतुमाचकाद्ुति स्वस्स्तदकोटेः स्ट. 
$थिकफरसनासयाच्यत्वं कर चिन्मम्यमानत्तद्ाच्रकाटसयाह् 1 

२७ दे दरिभये | गादमक्तया चतुदरदनश्च लु दैहेसिदरस्तुतां 
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अभिनुतिं तनुते स्म महोरसवे- 
प्वहुरदर्हरह्यभिनन्दिताम् ॥ २७ ॥ 

तय हरेरिति । दे हर्द यिते ! तन मषोतसवेषु चतुराननो 
अष्मा दृदमक्तितः चतयिः ऋर्पजुःसामाऽयदरूपाभिः शरु 
तिथिः अहरहः भरतिविनमित्यर्थः । हरेण हरिणा च अ- 

मिनन्दितां सम्भाविताम् अभिरतं स्वति तवते स्म । विस्ता- 

रयामसित्य्थः ॥ २७ ॥ 
जननि गन्धवरैर्भवदुत्सवे 
खगपतिः -श्रतिसौरभशोभनेः । 
श्रमहरै्जनितेनिजपक्षति- 
व्यजनतो जनतोषणमातनोत् ॥ २८ ॥ 

जननीति 1 हे जननि ! भवत्याः उर्व खगपतिगरदढः 
निजे ये पक्षती पक्षमृले तदरूपाश्चजनतस्व्टन्ताव् । चरी प 
सतिः प्रतमूलमित्यमरः । जनितैः श्रुरेयाः । हस्य वेदमयलात्। 
तस्याः सौरेण श्ोमनेः अपहन्यवरैवीयुभिर्मनानां तोषणं 
ठक्षिमकरोव ॥ २८ ॥ 

तनुश्रतां तव देवि महोत्सवे 

नटनगाननतिस्तवनादथः । 

स्खामुरलवाऽचस्तरेषु स्तौतीष्याद 1 ध 
२८ े मात. ] मवदु्सचे भवद्वाहने वैनतेयस्तश्य वेद मयतेवेन वे द्गन्वचुन्दरः | आन्तिदरिभियात्मपक्षरूपताडृन्तसमुष्यैमौ रतै ~ स्लितध्नां जनानां सन्तोषमानतनेद्याह । 

२९ दैवि! समुदषुभर । तचे मोस खेष्यगानप्रणामल्ोत्ाङ्- 
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परमभकितिसरादिरं नाऽमवम् 

श्रमकेरा भकराऽऽख्यकन्यके ॥ २९ ॥ 
तम्दिति \ दे मकराऽऽलयस्य सिन्धोः कन्यके ! हदे. 

वि ! तव परमाया भक्तेभेरात् आधिक्यान् तमुमूर्तां देहिनां 
नटनं च भानं च नतिश्च स्ववरनं च तान्यादिरयेषंत्ते \ सेष- 
नयोग इति यावत्] भ्रमक्षरा आयासकारकाः नाऽपेन्॥२९॥ 

पदयुगं तवे मवितिमरादह-. 

शेथामकामुपगम्य सुरसया । 
हृरियुरन्धि महे ऽङ्गजितस्फुर- 
त्कनकया न कया परिचयते ॥ ३० ॥ 

पदेति । हे हरिपुरन्धि ! तव महे अहं पयपपित्याप्रदपुरः- 
सरं गपनम्दमथामिकः । अहं भथममिति सुष्छुपेति समाप स्वरार्थ 
केन् \ ताधपगम्य पाप्य अद्भेन शरीरफान्त्या नितं स्फुरत् फ- 
नकं पुव यया तया कया सुरक्धिया देवाऽद्नया पदयोरध्ग न 
परिचर्यते रपि सु पर्वा भिरपि त्वस्मादेव क्रियत भावः'२०॥ 

दिनकरं त्मसामिव राजयः 

कंमलवासिनि कल्मषपङ्कयः । 

य सायास्कारिणो ऽपि व्यापासं देहिनां मक्तयुद्रेकाच्छमाऽभ्यायिनो 
माऽऽपन्नि्याद । 

३० दरिपलि ! मदोरसवे मक्तयतिशयादषपूरथिकां प्राप्य निज- 
खसेरकान्विविजितसर्तछुकणया कया देवाङ्गनया तव चरणयु- 
शर न सेव्यते इस्याह 1 

३९ कमटयाखिति {तावक्रमष्ोत्तवदरधिने नर पापपरम्परा सूये. 
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उपि विरोकषितुं प्रभवन्ति ते 
जनमहो न महोत्सवदशिनम् ॥ ३१ ॥ 

दिनेति । हे कमर्वासिनि ! दिनकरं तमसां राजयः ५. 

दय इष ते पटोत्सवं पयाति स महोतवदकषीं ते जनं करमपाणा 

पापानां पयः 1 पापे किखिपकरपपे, बीध्याछिरार्बालः 

पद्भिरिस्यमरौ । बिलोफयितुमपि न प्रमबन्ति, तत्र सान्षात्तय- 

याकरणं कुत ! इति मावः ॥ ३१ ॥ 

तव महे सुरमानवदानव 
भभरतिपादहतिप्रमवै से । 
क्षितिरजेनिचयैः स्थमिताऽऽतपो 
दिनकरो न करोति जनव्यथाम् ॥ ३२ ॥ 

तवेति! हेमे ! छरा दानवाश्च ते परशृतयो येषु तेषां 
पादानां हतेष्ताडनात् प्रभव उत्पत्तिथपां तेः । क्षितिरनपां निचयैः 
समूहैः स्थागित आच्छादितः आतपः परकाश्नो यस्य स्र दिन- 

करः सये; जनव्यथां न करोतीसयोगे योगकरपनात्सम्बन्धा- 
अतशयोक्किरलङ्कारः ॥ ३२ ॥ 

मन्धकारराशय द्व विलोकयितुमपि न प्रमवस्तीति निखिरूपापयि- 
नाग्स्त्वदुत्सचद् सेनस्य फलभि्याह 1 

३२ उत्सवे देवदानवमानवादौनां तदद्रौनाय मिलिन 
पादवत्तस्सु"्यत्भूरेणुपररेसयच्छदित।ऽऽतपो दिनकरो धमेजर्न्या 
्नपीडां न करोतीति महान्तं जनसंमर धणयन्नाद्। 
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अथ तवाऽऽस्यकिधोरबलोकनात् 
सुरकराऽस्बुरुहाणि महोत्सवे । 

मुकुकितान्युडुपङ्किपरिस्फुर- 
न्नवरदे वरदे कमराऽऽख्ये ॥ ३३ ॥ 

अथेति \ हे उडनां नक्षत्राणां पङ्किवत् स्फुरन्तः शोभमाना 
नवरदा रुचिरदन्ता यस्या्त्सम्बुद्धौ, हे वरदे ! दे कमला- 
लये { तवाऽऽस्यदिधोधुलचन्द्रस्याऽबरोकनानमोत्सवे घुरा- 
णां कराऽम्बुरदाणि दस्तकमकानि सुडलितानि । स्वैरपि कर- 
सम्पुटाः; छता इति भावः ॥ ३३ ॥ 

दुतं उपनेन कराऽस्ुजै- 
भुदितमक्षिचकोरकुरैः सताम् । 
तव महे ऽम्ब हरौ नयनीमव- 

द्विविधौ विषिधौजसि मात्यपि ॥ ३४ ॥ 
युङुखिवपिति । हे ऽम्ब ! तव महे ऽनयने नयने मवन्तौ, 

३३ दे नक्चत्रराजिवद्धिथोत्तमानद् इने ! चरदायिनि | देवि { तव भ- 
हरये देवदस्तसपाणि कमलानि न्वदायसुलचन्दरा$वसोकाद् सुषु - 
चखितानीति देदषछसणामञ्जलिचन्धं पतिपादयति । 

३९ हे अम्ब ! तयोच्सवे नयनताऽऽपन्नष्ठयचन्द्रे ऽत पव चिविधते- जसि मगवति मास्मान $पि व्वदीयाऽप्ननेन (चन्द्ररूपेण) करणेन सः 
जनाना कर्कमरमुकूलितं, नेचचकोरेश्च भसुदतामत्ति मगवद्धाम- 
जयनव्वठद्नरूपचन्द दयन भगवदक्षिणाक्षिभूनस्याऽसदहायस्य स्यूयस्य 
वेजोव्याधालाश्चन्द्रकायमेवाऽजनि न सूृथैकार्यनिति यधयन् प्रणमतां 
सत्तां चधोच्सवो नयनाऽऽनन्ददो ऽभदिष्याद + 

५६ 
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ष्व्यन्तमेतत् 1 ररिविधू यस्याऽतः विविम् प्रोनस्तनः यिन् 
तरिपन, हरौ धिष्णौ भातत सदपि तव पनेन एवेन्दुना पर्ता 
राऽम्ुमैः धरुकुलिवम् । च परमकषीणयेव चकोरकुलानि तैयु- 
दितम् । दिवा नमसि सया चन्द्रमसोः स्ते ऽपि पद्मविकापादि- 
सपकायेमेष्र भर्वति न कुपुदविकसनम्) तदत्र चरयकायैमस- 
चन्द्रक जातमिति सन्हुखीनप्कलङचन्द्रमगवदामने्चन्द्रोभ- 
यपमाहारम्यामति भावः ॥ ३४ ॥ 

तच स्सिपेविषया विषयान्तर- 

त्यजननिश्वरुचेतस उत्सवे । 
श्रजहुरभ्ब तपो ऽपि पराशर- 
भ्रतयो शरूतयोगकला; स्यम् ॥ ३५ ॥ 

तरति । हे ऽम्ब ! तवोरवे श्रतयोगकराः पराश्ररभभतयो 
यमयो ऽपि अन्ये विषया विषयान्तराणि । मयूरव्यंसकादि, । 

तेपां त्यजनेन निश्वटं चतो येषां ते सन्तः । प्िपेविषया तपो 
आप जहुः । इति तपपो ऽप्यधिकं स्वत्पूननमिति भाषः ।[३१५॥ 

सुमनसो मुनयश्च तवोत्सवे 
तरिदिवपेनुपयोरसधारया 1 

४ 

३५ तषोरसये विषयान्तरस्यगेनेकाश्रचिचठाः पराक्तरादयो यो. शिवः सेवतेच्छया तयो इवि त्यक्तवन्त इत्थाष् । 
३६ भधोत्सवे पूजाविधि व्यिष्यश्नादौ देवा सुनयश्च कामधेनु 
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विस्वयन्यभिषेकविधानमु- 
च्छूषञ्चपां यजुषां भरकर रमे ॥ ३६॥ 

मनस इत्ि। हे रमे ! उच्छं श्रेष्ठ्यं ज॒पन्ते सेबन्ते तेषा 
यजु, यजुरुपानषदर्पमिति यावद ! प्रकरः समूहैः घुमनमो देब 
युनयश्च तव उत्व शदवघेन्वाः पयोरसस्य दुग्स्स् पास्पा 
उभियेकस्प पिधानः विग विरचयन्ति ॥ ३९ ॥ 

विधिदिवाऽऽरिसुरेषु तवोस्सवे 
विस्वयस्छस्ििचनमित्द्रि \ 
मनुशतं मुनिमाणवेकाः स्फुट 

ध्वनि जगुरनिजगुधैमिचोदिताः ॥. ३७ ॥ 

निधीत्ति। दे इन्दिर् {तब उरसवे पिधिश्व रिवश्च अ।दी येषा 
तेषु पुरेषु अभिपेचनं चिस्वयत्घु सत्पु निजेन गुरूणा अभचोदि- 
ता रिताः शनीनां माणवका वटवः स्फुटः ध्वनिः स्वरः यस्मिन् 
सन्मनूनां मन्ाणां शतं जगु; उचार्यामाप्ुरित्यथैः ॥ ३७ 1 

तव महेष्वभिषकविधो छते, 
जगद्ेषमगादपतापताम् 

क्ोर्पनास्या उच्कपद्ुःपदैपते स्यवनतरिधिः विर्वयम््र व्याह । ३७ स्वरी उससे बदवादेवेषु तवामियेचनं छर्म नि- खपुष्मेरिन् सुनिवरवः ममडणसरं मन्तरप्रते जगुरिप्याह 1, ३८ तवेर्छ्ेषु मभित्रेफविधौ खंपादिते निसं जपराद पगम ०५. ^ 

पममूरिनि विस्मयपदं, यनःफलिष्वसत् (कन.अिदवानाच्, इश्षाश्च) (4 



४४४ सव्पाश्याश्चतरणे रषमो सदसे 

तदिदमद्धुतमम्ब फछिरथखात् 
फरगतिरुगति स्म परत्र यत् ॥ ३८ ॥ 

तयेति । हे अम्ब ! महेषु तवाऽभिषेकविधौ छते सतति अ- 
पगतो लषः तापो यस्प त्य भावस्तत्ता तापर । अरप छृत्ल 
जगत् आप प्राप 1 तदिदमहतम् ! तदेवाऽऽह् । फटिस्थलात् 
फरिस्थानं परित्य्येत्य्; । द्यन्लोपे फर्मण्यभिकरणे चेति 
पञ्चमी । फएलगतिः फटपराभिः परत्राऽन्यत ठगति सद्गष्ठती- 
स्युभयत्राऽप्यसद्रय खरः । खो सङ्गे श्यस्माव कर्तार चद् । अत्र 
आभपिकफरं तापान्तिः सा यत्राऽभिपेकस्तत्र भवितन्पा(४) । 
सा तत्र असती सी अन्यत्र जगति जायते स्म 1 इदययमहुत(- 
ऽऽकारो क्ेयः सरप्तधुरीणैः ॥ ३८ ॥ 

अथ तवोत्तवधान्नि बुधाः सुषा- 
करसटोदरि साऽऽदरमर्चयन् । 
सुरहिते भवती श्ुतपटूपदा- 
ऽऽरवक्ुखेवकुरेरपि चम्पकैः ॥ ३९॥ 

अथेति । हे घुरेभ्पो दितकारिण ! हे ु धाकरस्य सहो- 

द्रि ! अथ तत्र उत्सवस्य पानि णहे बुधाः | आरचान्दरघु- 

अन्यत्र एल गतिः ( थेनिप्पत्तिरराख्ादिफरोत्पत्तिश्च } सम्बध्यते । 
शषपु फलोपत्तिभसतिदधे्तो ऽन्यत्र तदुर्पत्तिरदपूव,परमभिपेका- 
सत्येयि, तापोपक्ामश्च जगतीति विस्मय।ऽऽ्वदुमिति "वदन् ता 
ॐ$भिपेककरण निखिलवापनाश्कमित्याह् । 

_ र्दे देवह्ितकारिणि ! चन्दर सहोदरि { खपनानन्तरं देवा उत्सव ̂  न भ चश ति दर भवर कणमाचभूतन्नमरञङधएरेवङलकसुमे्च म्पकयु- 
ष्पश्चाऽपद्रेणाऽपृपुर्जा्रलाह । 
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श बुधा इति हेमचन्द्रः । श्रुताः षट्पदानां ्रमराणामारकष्णां 

शब्दाना खानि येषु तैषकुलानां पुष्पाणि बकुलानि 1 पु- 
प्यमूलेषु वदुछामित्पणो लुक् \ तेः चम्पकपुप्येरपि मवतीमा- 
द्रेण सहितं यथा भवति त्था ऽऽधयन् पृनयामार्घरि- 
त्यर्थः | ३९ ॥ 

मधुटिहां भवदङ्प्रि्माप्ति- 
प्रसवरवास्तवतां कमठे तदा । 
सुरकिरीटगताजग्हे भिदा - 
रवर्तरैधख्ैरिशिखकरुखत् ।॥ ४० ॥ 

प्रभ्वितति । हे कमते { तदा ऽयनसपये सुराणां किरैटेषु 
गतादुच्छरताद्रखैरिशङानागिन््रनीलमणीना छल समूह !दरव- ̀ 
स्पा अङ्ध्प्रो सरपपितेषु प्रवेषु । मरसनस्तु फर पुष्पे इत्यम- 
‡ ॥ बापो बस्रतिरस्ति येपां तेपां मघुर्हां शृङ्गाणां भिदा 

मेदः सवाणां शब्दानां सरैः जणे ! अन मधुिदृन्द्रनीरयो- 
नीलिम्ना मेद्एऽभेपि शन्दकरणभेदमात्रेण मेद्कथनःदुन्पी- 
कितपलङ्करः 1 ४० ¶ 

सुमनसो भव्रदङ्ब्रिजुषां रमे 
सुमनसामनुपद्धत उस्सवे । 

४० कुुमाचैनाभ्चखरे मचश्चरणसमीधतपुष्पसीरभराभोष- 
शरतार्ना मधुव्रतानां इद्धुदित्वरणनते वमीलिगतनीरेपरनिकसा- 
जै्दो कात इति चरणयोः पुप्पस्यीरमलोभमिलितानां नतदेव- 
किरटगतनीलोपलानां च नीखववेनेकयभरतिभासेपि सद्र 
सयणां ततो भिन्नच्वग्रहः समजनीष्याह् 1 

थर उल्सव्रसलमये , कुखुमसम्बन्धाद्धवश्चरणलप्ना मङिनामपि 
श्रमस्तत्ति देवा जचयामाखु", कुखुमसम्बन्याश्वरणलद्नागां तेषां 



४४६ सग्यार्ययतरणे लष्पसदसे 
+ 

५ 

तव पदाम्बुजनाजमपूजयन् 
र 

सुमिनामलिनामपि मण्डलीम् ॥ ४१ ॥ 

सुणनम इति । हे समे 1 भववराः अदरधिदपां पदसेत्रिनां 
सुमनसां पुष्पाणापर अनुपद्गादित्यनुपद्नतः 1 सज सङ्गे इत्यस्मा- 
दनि चमः इुिण्णयतारिति कुतम् । उप्गौत्सुनोतीद प~ 
स्वम् । उसमवे तत पद्योररन्तकं भजति ताम् 1 उपकण्ठाऽन्ति- 
काऽभ्यर्णेयमरः । घष्डु मलिना । मीम तु मलिन- 
मित्यमरः । अलीनां मण्डली घुमनमो देवा अगूजगन् । च- 
स्सद्चिसंस्रपि देषैः पूज्यते तस्याव माहरम्यं किय केन- 
कथ वक्तव्यमिति भावः ४१॥ 

स्वशिरसा दधतः कुसुमं मुदा 
सुमादिता इति नाऽदुतमु्सवे । 

चरणयोः सुरपङ्किभिरपितं 
तव्र नस वनरारितनूमतरे ॥ ४२॥ 

स्वशिर । हे वनरारेखनृद्धेवे ! उत्सवे तङ चरणयोः 
सुरपद्िभिः अर्पितं दत्त कुष्ठमं स्वशिरसा सुदा दधतः नराः 

चरणपूजने स्वन पथ पूजा समभ्चतेतिः वदन् स्वश्छरणलद्च!, पावा 
सापि देवेरपि पूर्यन्ते इ चरणमादात्म्या $तिशय दूदोयति। 

४२ हे जलधिदने | त्वश्चरणयोः सुरसमरहसमर्पितं चुम धिर. 
सा बहन्तो नराः सुमहिताः ( कुुर्माहताः, सधु पूजितः) एति 
पुष्पधारेणा पुष्पदहित्व नाऽदुनमिते बदन् स्वश्वरणनिमौदयधारिषं 
धूञयश्य मवतावि प्रतिपंदयनि । 
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घुरि इति नाऽदुतम् । इष्ठमपारका हि शचुमहितिःये च 
 ुधुमहितास्ते सुषादेता एव, न ततो तन्ये इति चिन्राऽमात्रा- 
ऽऽकार्ः ॥ ४२ ॥ | 

पनसचूतप्तकादिभिरुञज्वलं 
सरसभूपमपूपदाता ऽऽ तमू । 
अथं निवेदनमम्ब सुरैः क्षरद्- 

धुतत्रं तत्र रम्यमकरप्यतत ॥ ४३ ॥ 
पनमेति 1 हे ऽम्ब ! पन्तसंहकैश्ववूतसंककेः फलादमि- 

सञ्ञ्यरुं संचरं रतेर्मधुरादिभिः स्पेन च सहितं अपूपानां शष- 
तैः आदतं युक्तम । पूषो ऽपूपः पिष्टक इत्यमरः । क्षरता ख- 
चता धृतेन धर धृतष्डुतमिति यात्रब् । रम्यं निषरिदनं नैवेधं ` 
सुरैस्तयाऽकरप्यत समर्पितम् ॥ ४२ ॥ 

जननि शेषतया शृशमुत्सुके- 
सतव निवरेदितशेषमयुउ्यत । 

सुमधुर सुमनोभिरयोस्सवा- 
ऽपवरके वरकेतनयुष्ति ए ४४॥ 

जननीति । दे जननि ! अय तव् निवेदिताच्छेयम् भ्रषः घु- 

७३ पुष्दपृजला$नन्तरं च पनसाऽपन्रफलदिशोमितनानािध- 
पिष्कयुकतं छवदृचुनथारस्ादुस्प रसय नैवं उरेरकर्यतेत्याद् १ 

४० अय षठभ्वजयिमूविते तवोव्सवमन्दिरे वदिगेतनिमोरेयारि दः 
परेपस्थाने ऽस्युस्करिशदेरस्तय तिवदितशेपर््वुच्छि (४५ 

मधुरः सखमभुञ्यतेष्याह 1 तया असि. 
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४ [8 ग = ५ १ ८ मधुरं शरश उत्ुकैः शुमनोपि्दैः शेपतया व्रेण केतेन ध" 
नेन श्रीपते उत्सवस्याऽपवरके स्थाने ऽगुञ्यत भक्षितम् ॥ ४४॥ 

अथ सुधान्यभवं जनमोदनं 
जनानि मानसरञ्ञनमोदनम् । 
भवद्वेक्षणसंस्करतमत्ति यो 
रसनया स न याचति तां सुधाम् ॥ ४५ ॥ 

अयति । हे जननि ! अथ सुधान्याद्धवे एवं जनान्मो- 
दयति तै च मानसस्य हृदो रघन च भवया क्षणेन स- 
स्कृतं पदित्रमोदनं यः पुमात्रसनया निन्दया अत्तिस नरः 

तां सुधां न यावेति । नैतरे्यपाविव्ये,ममाणम् मागवते ए- 
काद स्त्रयोपसुक्तललग्गन्धवासोऽखङकारचर्धिताः । उच्छिए- 
भजनो दासस्तव मायां जयम" । व्यासो ऽपि । विष्णोः 

पादोदकं जुष नैवेयस्य च मक्षणम् । निमौर्यं शिरसा -धर्य 
महापतकनाशकम् ॥ इति ॥ २५ ॥ 

अधिभवद्भवनाऽग्रवितरदिकं 
जननि जाग्रत एवं जयाऽऽदयः । 

~~~. 

४५ अय शोमनच्ालिसेखाधिते जनमनःसतोषधदं भवत्या दश्च - बेन संस्कतमदन् ये नो ऽद्नाति ख भसिद्धमाघुयौ खधां नषा- ,. उ्छतीति मवन्निवेदितस्योदनस सुधाऽथिदः मधुयेमिस्याह । 
४६ तव महोत्सवे मवन्मन्द्रबहिवदिक्षागताः सावधाना दौवा-- 
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्ेगणयुन्नमरानपि तावके 
धनमरे न महेन्द्रपुरःसरान् ॥ ४६ ॥ 

अधीति \ हे जेनति ! भवत्या; भवनस्याऽग्रनितदैकाया- 
मित्यविभवद्धवनाऽग्रवितरदिकम् ! स्याद्विर्दिस्वु वेदिका इ्य- 
भरः 1 जाग्रतो जयाऽऽदयो दारपाखाः । नाऽभ्यस्त्छतुरिति 
सुममाबः 1 तावके स्वरपे्न्धिनि घने निबिडे महे उत्तवे पदेन 
युरसरो येषु तानप्यमरान्नाऽगणयन्ः तंत्राऽन्पेपां का करयति 
भावः ॥ ४६ ॥ 

जनविमदरमोयतनिर्शयो- 
श्टचमूपतिवेनहतिरपृदाम् 1 

प्रहतिरस्ति मदम्ब महे तवा- 

ऽचैनकतं न छतान्तकरता ऽन्ततः, ॥ ४७ ॥ 
जनेति । हे मदम्ब ! महे तवाऽचनछृतां जनानां विमरईस्य 

शमे परश्षमने उताना अत्तः निरदयानाप्उद्धटचमूपतीना ब्य 
ईति ताडने स्एशन्ति तेषां महतिः मरहारः यतो ऽस्ति ततः छ्ृ- 
तान्तेनं यमेन कृता नेत्यथेः ध ४७ ॥ 

तव महोत्सववैभवदश्चिनां 

तनुतां विविधैः स्तवनाऽऽ्दिभिः । 

रिका जयविजयाद्यो महेन्द्रादिदेवानपि निवास्यन्ती नाऽ्दद्विरे कि 
युनरन्यान इत्याद । 

४७ जनविमदृमष्मनादुक्तपलदण्डसेनापतिवे ्ाऽष्दतानासुस्सवे 
स्वत्पूजञाकारिणां जनानामन्ततो(सरणोचरे)यमदण्डमः य नात्तालाह्। 
. ४८ स्वन्महोर्सवाऽवकोकिनां प्राणिनां मिवा नगाविपििसत त द 

९ कृतान्तङृता तत इति \--र पु» ग~~ 
५७ 
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प्रमुदिता कमरे भवती सती- 
रपरिपूः परिपूरयति शियः ॥ ४८ ॥ 

हीति । हे कमले ! तथ महोत्सवस्य परप पदयन्ति तेपा 

तनुभृतां प्राणिनां विषैः सतदनादिभिः छश्नप।निररित यावच् । 

भदित भवती सतीः शोभना ष्ठं अपगता रिणवो याभ्मस्ताः 

भियः प्रिपूरषति दद्ासीत्ययैः ॥ ४८1 

जननि तस्य जनस्य वृथा सुघधा- 
सहभवे वरिदप्रे विपिरीक्षणे । 
य इह नाऽनूमभत्रेदरसस्तवो- 
त्सत्ररसं वरसंमद्काएणम् ॥ ४९ 1 

" जननीति । हे घुधाया; सदमे भगिनि { शट यः अ- 
" क्सो नरः ग्रस्य समदस्य कारणम । भगोदाऽऽपरोदतसम- 

दाः, देदूनी कारणं वीजपित्यमसै । तवोत्सवस्य गसं स्वा- 
दं नाऽनुम्ेदनुभव्रगोचरं न इयत् तस्य नरस्य दृक्षणे नयने 1 
छोचनं नयनं नेत्रपीक्षणं चष्षुराक्षिणी श्त्यमरः 1 धिधित्रेह्या ठ्या 
निष्फठे मिद्धे चकारेयरधः ॥ ५९ ॥ 

केष्मना निःलपका- धियः परिश्स्वस्पति मदोत्सयदृकोमस्तुति फलं 
असिपदयति 1 

४९ द छुध्रास्रोद्रि ! अखसो यस्तव परमोद्करमुल्सशर नाऽचरोक- अति तिरि ५.६ विदधे इति उः अत ' रवस्वस्य मन छया विद्धे इति उत्सवद कनाऽललस्य नयन 
नेष्फरयं प्रतिपादयति 1 



उन्सद्तवकः १२) ४५१ 

भवदीयोत्सवत्रिभं 
€. फणिपत्तिवाचस्पतिभ्रमृतिवण्यम् | 

कथमर्पीयःकचय्ः 

कथयन्तु कषारनीरपेः कन्ये ॥ ५० ॥ 

इति श्रीमदेङ्कदाऽच्वरिविरचिते श्रीमद्छषमीसदसरे 

उस्सवस्तवको दादश; सम्पूण; ॥ १२ ॥ 
भवुदरीयेति \ दे सीरनीरये; फन्पे ! फोण्पतः दपः, स- 

चस्पतिङदस्यतिः, तौ मभती आदी. वेषु तैः वणयि योगप 
च्म मवरदरीयस्प सट्पवन्धिन उत्सवस्य. विभवं माहात्म्यम् अ- 
शयीय मस्सदट्शा। खयः इत्यरथः । कवय कथं कसथयन्तु भ्र 
न्ध १ अपि वु मादृकमन्दमत्तीनां वर्णने अधिकारो ऽपि, नात्ति, 
तथापि शिश्ना परया भातुस्तब वुष्कारकं किमपि भन् 

सिपितामति मावः 1 ५०४ 

इति श्रीमद्राग्जीमहाराजाऽपरराम्ना श्रीनिवाप्तपण्डितेन 
विरचितां वारवोधिन्याख्यायां श्र, र्मी 

सदसीफ।यामू उरसतवस्तयको दादश. 
सम्पूण ऽभव्रव् ॥ १२॥ 

५० दे दुभ्धोद्यिपुश्र 1 चपग्रदस्पतिग्रपखेः सदश्चधदननया, चा- 
चपनितेन च नितिकेधनीयं भचदुन्पचमाहा.म्यं कदय पमः 
मुखा जद्पप्रक्ञाश्च फचयः कथरः वर्णयन्तु एति साफरमेनं तद्धणने 
र्द मनो ऽस्ताम्थ्यं वोचयन् स्तदकं समापयति । 

हति श्ेमानवद्युपाह्तैलद्गपमन्ताल्लविसचित्ापा रमी 
संद्नाधयसरफानि.-धेणकायासुरसवस्तवकः 1 १२॥ 

<~ ोकन्के---- ~ 



४५९ स्तम्यास्या$षतर्णे रुए्मोसष्से 

प्रमुदिता कमङे भवती सती- | 
रपरिपूः परिपूरयति श्रियः ॥ ४८ ॥ ६ 

ड कमले भैण पदयन्ति तेष तेति 1 हे कमे † तम महोरसप्रस्य ५ 
तनुतां प्राणिनां विवि; समनादिभिः शश्रप। क 
भ भवती सतीः श्लोभना एं अपएगना रिषन 
भियः परिपूरपति ददा वीत्पयेः ॥ ४८ ॥ 

जननि तस्य = था सुघा- 
न (~ मद् 

सहभवरे वरिदवे ल्ग त 

ध नाऽनु ननाह; त 
त्सव्रसं वर इलमरः । त 

" जननीति ^ ९चम्। उदात्तालंकारः) 
भ.“ षटतवं चेदधिरसनं त्रिलोचने 

1 8 ईक्षणे नयने 1 यद स्यादधिभुजमेतेवे ध 
रातं तव कवयस्तदूा क्षमेरद् ॥ २ 

वरिवमिति ।जधिरसनं नायां द्विव भेपल्भिसं 

४९, 

गिनि! इह यः अ- 

(= व , १ मथोदायेप्तवथं अयोदशमारिषसु््या गोदायैम् अनितर ( 
जना निष्प्रति मन्यन्ते तस्याः सागरसुवायाः शग ङु इ , २ मम्ब। कवीनां सदस्ाऽभ्ननश्चेपरूपर्वं भिने्शिषरूपत्पष् वुल न ग्यक पणितुं स्मरन्, त 1वात्कचीनां सवौदार्थसराक यौनः 
दृन्त.पातिश्वादेव ममादरि तद्लणनमः 



४५४ सव्यास्याऽ्बतरणे कषमा 

स्वयं च पश्चलम॒पश्रितभ्यो 

देवद्रमेभ्यो रमतां एकं कः ॥ ४ ॥ 

अम्बेति \ दे अम्ब ! आश्रितानां मृतुं हन्ति नाश्रयति सा 

सनातनी चिरन्तनी तथा स्राणि मोक्षादीनि फलानि मद्- 

दति षा सखमे्राऽसि ततः स्वयं पचचसं १२ द्ख्याकत्वम् उपा 

शरितेभ्यो देवदुमेभ्यः कलपटेभ्पः फलं कः पुमान लभता ¶ पिति 

काः ! अनर पशसं मरणधमदस्वं करपमेषु दोपः । इयं ठु 

सनातनि 1 पञ्चता पञ्चभप्रे स्थात्यचचता मरणे ऽपि चदि 

द्रिश्वः। उपजा त्िटत्तप् ॥ ४ ॥ 

तामल्युदारां कमे भजे त्वां 
यया सुधार सहजन्ममातात् } 

„  एकस्तरुटुव्धवतंसको ऽन्यः 
पशुश्च कथितरथितो वदान्यः ॥ ५ ॥ 

तमति । हे कमने ! पुधाऽग्धो यपा सह सर्म नन्गमा- 
जादुत्तिकारणेनवेरुः कथितः स्थावरः कल्पदु; लनः 

दुनू भगवत्या वाद्रान्यके कट्पदक्षऽनिकायीति प्रतिपादयति । 
५ अथ रोष्टपत्सिद्ध रूदष्डश्टनकःम्येन्यष्दीनं चादान्पकः मह~ 

वदान्यायास्नच सम्बघादेचत्यापयेन सुधासागर सदोत्पात्तिमाधरादेशव 
छभ्वतैसलकः ( किमखयदब्यानां कणौ गस्य, ऊूपणश्रषठश्च ) व 
करप्छषः, पथु ( चतुध्पदेलया मूढ , कामधेनुश्च ) जगत्ति वद्ान्यन- 
या. म्रालद्ध षान यत्सम्बनधात् छपणपद्युरूपयोः करपतस्काम- 
शेन्वोवाद्ान्पकत्रनिद्धिस्तस्यास्ते भदायैयणो निरायिक श्वयष्यु- 
दासं त्वनिवान्फान्वि्ायाश्नवे इत्याह ॥ र 



सखौदारय॑स्तवकः १३। ४५५ 

वततैखकः देखरः येन कृपणननेष्श्च । अन्यः कश्स्वशुश्च 
कापयेवुङख नशुल्पेति धीन: । वदान्यो दतित्ति प्रथितः भ 
रूपात; तापर अल्युदायं लां भजे सेवयाि । अन रक्ष्या यु- 
णवभनेनाऽन्यश्चणवणनादु्ाप्ादद्ारः । उपनाम ॥५॥ 

त्वमम्ब दा्रीति किमत्र चित्रं 

सहासेदशेपि न सभवत | ` 

निद्रनं तत्र भव्रनिवासः 

स्वैखदायी स बृपाऽद्िनाथः ॥ ६} 
1 

सम्मतिं) हे ऽम्ब ! चं दात्री" दामश्ीरा इत्यत्र कि चि- 

प्रम् १ यतः तव बामदेशे बापस्थनि ऽपि खोभव्राती नास्ति । 
सतते सहाव भवय। निवापो वाप्थानं रपा्ेनौयः वेद्ध 
टिः श्रीनिवासः निदशेनं प्रमाणम् । तत्र नख; गरः प- 
नुष्या अनना आत भवेनाठऽती न भवन्ति तथोक्ताः । प्य 
चुम छोभनरातीः सन्ति । अनः सरसवायी स्वमालमान द- 
द्।तीनि । तदुक्तपध्यासे सीताशुद्धयनन्तरं हनुपन्तं मरति श्री- 
रोपण । ददाना ते भ्रयच्छामि सर्वस्वे मप्र मासते) इयाय 
समाङृष्प गं वानरपुद्गवामित्ति } फाच्यलिद्धमटह्ार; । 
उपजातिटत्तम् ४६॥ 

~-----~ 

६ दे उम्र | ध्वं वदान्येष्यन्रफो विस्मयः? यष स्वरं निधरस्षक्ि 
„ सक्रापवि सो्चर्चैव ने भवति, शश्र सखदाधितगक्तेशयः सधेश्वद्ायीं 
भगाय श्रीनिवास उद्द्र्णमिदयाद् 1 



४५६ घबव्याखयाऽधतर्णे ठ्मष्वहने 

[1 = 

ओदायैमास्तां चहेरेये एष 
दिरण्यदानाऽबस्रे सरोषः । 

साऽऽनष्दमिष्टं सकर दद्या! 

रतुं वदान्यत्यमिदं भवयाः ॥ ७ ॥ 

आओदःयपिति\ यौ हिरण्यस्य छुबर्णस्य द्एनस्य वितरण 
ऽवसरे सरोषः सक्रोधः तस्य नृहरेः ओदर आस्ताए इत्यक्त 
िरण्याऽघुरस्य दानस्य खण्डनस्पाञसरे सरोष इतिश्छेपः। 

फ तु आनन्देन सहितं यथा तया शट ददत्या भवत्या र~ 

म्या बदान्यतवं स्तु स्तुत्यरैमिस्पर्थः; ! दानं गजमदे त्याग 

पालनच्डेदकर्मास्विति मेदिनी । स्पतिरेकालड्कारः 1 उपजा 
तिद्तष् ॥ ७५ 

^ देहि देवि दयया निरामया- 
` मत्र च श्रियमसुत्र च स्वयम् । 

सञ्चरेम न यथा वयं सुहु- 
यौचका इह पिशाचका इव ॥ ८ ॥ 

दक्षीति । हे देवि पयं भहु: पुनः युनः याचकाः सन्तः पिक्षाष- 

+ 

७ गृ्रेभेगव्रतः प्रसिमप्योदा्य न सथा, यतः स दिरण्यद्ाना- ् < स्तर (सडु्पवितरणसमये, हिरुण्यकदिपुधिद्ारणसमये च) सका प, मधथिभ्यः सकलमीन्सितं सदयं दृदृष्या भवत्यास्तु वहान्यत्वम- 
तिष्लाध्यमित्याह्। 
ड [4 [+ 

= क. ध द् देवि कृपया स्तयमिहाञमुत्र त्र निबांधां सियमस्मश्यो 
६ षय याचकाः सन्तः कुरिघताः विचाचा दद ने संचरे 
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का इवेह रोके यथा न सञ्चरेम सश्चोरं न ऊुर्याम सथा दय- 
या निसामय(मनपायिनीम अन्दं कोके ऽयुत्र पररोके च स्वयं 
भियं देहि धिेरतपर्थः । रथोद्धतादृत्तम् 1 ८ ॥ , 

खमेव सवैकाङ्कषितप्रदा पदाऽव्जसेविनां 
बदान्यतागुणस्तु ते वदाऽन्यत्तः छं दयते । 

सुधापयोधिकमस्यके सुधा समुन्नतिस्प॒रा . 
न दानवारिदारुणोत्तमेन वियते फरम् ॥ ९ ॥ 

लमिति! दे चुधापयोपेः फन्यकेः ! धा सथुचतिष उचतमौ- 
दधस्यं च स्पृशति दधाति ततेन स्थाचरत्वादेञेन फं न विद्यते । 
तहि पदाऽन्नसेविनां पुसां सर्वं काष्धितपमिषटे परद्दाति सा 
स्वमेवाऽसि 1 अतस्ते ऽन्पत्ः तद्धिते बदान्यतताया ओद्य 
गुणः फ दृयते १ इति बद, स्वद्न्यो बदल्यः को ऽपि नास्तीति 
भावः \ अत्र उक्तमन दानवारीणां देवानां दारुणां दक्षेण फरं 
जं चिते! कुत इति चेद्) स हिं दाने सारपत्ति निवारयति त- 
च्छोरोपि दारुभेषुचम इति पेण फएखाऽभावप्तमर्थनम् । प~ 
्वचामरं टनत्तम ॥९॥५ 

श्रीवस्सजुष्टं स्थरुमाश्रिता खं 
मनोहराक्षीरचिताऽशश्रितश्रीः । 

दे दष्यसागरखुन 1 चरणकमलखेविनां स्वमेव सवषा 
सि, ीदायेदुणस्तु व्वक्तो $न्यत्र क ददरयते १ फथय, ब्थाप्रहदधेन 
हानवारिदाख्णोचमेन (डेन करपवृक्ेण, दानवारकेण अत दव 
कटिनतमेन च ) कि फं प्राण्यते १ तस््वमेवोदारा नाऽन्ये इत्याह } 

१० दे समे ! भीवत्खनामफचिहयुकतं मगवद्धस् आशिता रस्यन 
५८ 



४९५८ सव्याख्याऽवतरणे रश्मीषषन्न 

प्रवालदीधिलवरग्विताऽङ्पिः 
सत्यं रमे कामदुवा ऽस्युदारा ॥ १० ॥ 

श्रौत । दे रमे ! श्रीवत्सेन चिहेन भिषा युक्तेन वत्स॑न 
वाटरेन च जुं सेवितं शलं दिष्णूरः गोष्ठं चाऽऽश्रता सती 
मनोहरे अक्षिणी यस्या; स! रविता ऽऽभध्ितानां श्रीयैया 1 प्त 

मनोदरा क्षीरेण दुग्धेन चिता सेपादिता आश्ितश्रीपिया च । 

भवारस्य लिदुमस्याऽन्यन्न युन्छस्य दीधलया शोभया अवल 

म्बत; अड्ूधिश्वरणो यसाः सा स सरपुदारा कामदुघा 
कापपेनुरसि । अन्न कापयेनुरपदेव्योरमेदमाविपादनादपक- 
लार । उपजातिरतम् ॥१०॥ _ 

ख्यतः कलामात्र एष चन्द्रो 
मातः दिवित् पटमात्रदायी । 
विषप्रदो वारिधरः श्रितानां 
कर्याणि काडक्षाऽधिकदा त्वमेव ॥ ११ ॥ 

ख्यात इति । हे मातः ! एप चनद; राजा वघूत्सम्येपि 

यना उल्णदिताऽभ्धितसत पत्त किंसख्यङोमाश्चालिचस्णा चदास्या त्वे, 
ससोमत्त्॑कयुन मोष्ठमाधितता छन्दसे बुग्धपूणो सद्ञोभां प्ररुथ- 
पुच्छ्का{तरभितपादा उदारा क(मधेजरसति च्छेरेण भगवत्याः 
छामगवी रूपत्वेन स एद।ठृत्व चर्णय॑ति 1 

११ ननु चन्द्रखिविण्रत्िषु दाद्षु सस्छु कधं स्यीपचोदष्येति षद 
सी्स्यषडय प्प चन्द्रो निजाधिताय शिवाय कामान्न (पोडश्रमागं, 
केशमान्र च) ददति, {शिचिसपि रणागताय कपोताय पलमाच् 
(मास, फप्चतु्टय च)ददो, मेश्चाश्चितताना विषं (जठ, गरल च) द् 
द्ातीति पूर्वा द्ाचल्पदायिनो, चरमस्तुभ्विषध्रदप्वेन विपरीतफखद!- 
सोति न्छेषेण यदून् त्वमेवाऽभीन्सिताऽधिकग्रदेति खय्येदोदायोऽति- 
शाय द्या । 
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भिक्षुकाय क्षिय कला तेजेरूपा एव करामाव्रप् ईपच ददाति 
स पाततः । विविश्चेद पठं खमासं कर्पवतृष्टयं च तन्मात्रं द्- 
दाति सः । घारिधसे प्रेयः पिपञुख्ं गरलं च प्रदृदात्ति सः। 
अतः दे कर्याणि *} भ्रितानुं कााऽपिकद्ा समेवेखयैः । 
कान्पलिद्रमखडारः । उपजात्तिरत्तप् ॥ ९१ ॥ 

कटद्रमः सुमित एत्र घनो ऽप्रदात्ता 
कर्णो ऽप्यपार्थकरूणः स वलिः कुदाता । 
नाधस्तवाऽपि कमरे स हिरिण्यहारी 
नाऽतो ऽस्ति ते त्रितरणे प्रतिवस्तु किं चित् ॥१२॥ 

कर्पटुम इतति । रे रे ! कर्पदुपः घुभितः पुष्पितो ऽपि 
सुष्टु परिपरित एव! घन; अ१९९)उदकस्य भवात्ा उपिन मकृष्ट- 

दाता 1 अद्पिननये अनि चेत्ति पाक्षिकद्धिसवविधानासकरार- 
द्वयस्य स्ाधुलम् \ वर्णो ऽपि नास्त पार्यं करूणा यस्य त्ता 
ऽपि अपगता अर्थे करूणा) यस्य सः अर्थो ऽभिधेपरेवस्तु- 
भयोजननिषत्तिषु इत्यमरः । स मरनिद्धो चिः उदात भूदा 
ता ऽपि इुस्पित्तदाता } तव स नायः दिरण्पाऽुरहायेपि छ्र- 

१२ पि चन्दे पागके | कस्पद्रश्वः सुपिन पव (शुनरं परिमितवाता, 
पुर्पित्च) प्रयश्चा$बदात्ता (अदत्ता, जचद च) रथच, (ग्यनि 

निष्कयणो, व्यथद्यस्च) सला यिदपनवेनद्रः कुत्दावा (खरिसनो दृता 

परथयीभदश्च) तव नायोपि सगराय द्िरण्यदा से ( हिरण्याक्षस्य हिः 
स्पयकिपायो हन्ता, पर स्ुवणीऽपदारो च) इति दातृत्येन भिना 

स्यपमीद्रपत्यादपदान्यये तश्च अतिस्पर्यि किञ्चिदपि घसः 
स्तत स्वदे एषयति \ तुना 
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उपमः हारी । अवनते रमाया मितरणे तिवस भषिदन्द ध 
मिति पयव । विभाणनं वितरणाममरः । बप्तु कि 
नास्तीत्यर्थः । बसन्ततिलक। त्तम् ॥ १२ ॥ 9 

आमोदजुष्टं मधुकरी # 
- फर द्दानं भजतामभी ्म्। 
शखारतेादारसपीि 8 

- देहं रमे ध च्छर्णव 
हं तवराऽषुः ॥ १३॥ 

आमेदेति । हे पतर भ वसन्तसमयस्य योगास्सषन्धादामोदई ६ भे ! मधुकालस्य वसन्त ॥8 ठ 
दाने, समानघ्रुभयन । ५, एं भजताम् सेगकानाम्र अभ। र 

एनखन्दो १ एव भ. वालानां पनीर घषशेग्छन्दोमयो दकाः £ 
ं शते था ्रठाना आलां शिः फानां शतेन उदारः स हे यत्। प 9 ति 

तं तव ददं कल्पतरुमू आहुः । प॒ २ गि वाति ल धप पष्ठ १; । उपजाति. इतम् । रूपक छेषाऽुटकारौ ॥ १, + । मुदा वदान्या ऽऽभ्नितमन्धिकन्ये यं किञ्नरेशादधिकं करोषि । श 
= 

[ 
[१ 

व == 

इ मधुकालयोगाव् ( मगवेनपमध त् षसन्तफार- 
ने गमद ( सानन्दं, ससौरभ् » अजतामभी- 

ष्लिता्ै ददनंतथा सालातोदारपणेवणं ( व व 
0 हन, शिफाकातेन मदाशो तवि 
५ 8 ४ । धम्योत्त् करपतस्माहुरिति न्हेषेणाह १ उद्ारात्वं यमाच्ितं नरं बेरा 

1 
वे खदा कुचेराश्यिकं करे 

सन्तो शुषि पय नर्स्त् ( चपततेः ) अधिको न नि 
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` नकि नरेदादधिकः स एष 
इतीममाहूर्ुवि हन्त सन्तः | १४ ॥ 

सुदेति । हे अन्धिकन्ये{ वदान्या तयं कं चनाऽऽ्ितं 

नेरेशाद्रास्च अधिकं करोपि स नरेशादािक इति न; किं ठु सन्त 

इमं शुत (किमरेषातड्वेग्दधिक इति वदत 1 अनर तवमाश्र- 

सजनं किन्नरेशाछुवेयदषिकं कोपि तं यवि नरेषादधिक 

वुधा बदन्स्येवेति । उपजातिदटत्तम् ॥\ ९४ ॥ 

तिविधविभवदाच्रीभिन्दिरे व्रिखधात्रीं 
भगवति भवी यः सेवते देवतेव्यम् 1 
अधिच्तिलवमाव्रादन्तरिक्षोन्मुखाक्षा- 
नयमगणिततसत््वानस्पकान्नोपसर्पेत् ॥ १५ ॥ 

िविधेति । टै भगवति ! रे इन्दिरे ! षिविधानां विभवा- 
" नामथानां दाजी विद्वस्पाऽशेपस्य धात्र मातरम् एं देवतः 

ई्ड्यां स्तुत्या त्वां यः सेवते भजते सो ऽयम् अधिकृतेरधिका- 
रस्य छबमात्रा्ठेशादेव अन्तरित उर धुं येषा तान्, पुनः 
अगानि दच्छीशृतानि सच्रानि पाणिनो यैस्तान्, अरप- 

॥ 

धथ्न्वीति स्वदाधितः-शुद्धोपि साजष्वं भ्रत्य धतदाऽ्यिकदि मधो 
भवतीलाह । 

९५ दे भगवलि इन्दिरे ! सनिश्वयप्रदां कोफमातरं देवस्तुत्यां भ- 
ˆ षती यः सवते खः अध्रिकारटेशमा्ं प्राप्योष्यीक्षाननादतेतस्ज- 

नान्. नीचान्. धनिकरान्नोपसपदिति स्वस्तेवनमतिद्ुःख्राकस्नीचो- 
प्तपेणनिवारफमिलाद् । । 
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क।पीचान् नोपपन्न गच्छेद् 1 माहिनीव्र्म ॥ १५॥ 

स्थि सति भगवत्यां स्ैमिषटं ददत्यां 
किमपि दटपषिशाचं याचते यः कुचेताः । 
फलवति सहकारे भासुरे सत्यदुरे 
श्रयति दुरधिरोहं देवि शाकोटकं सः ॥ १६ ॥ 

स्वयीति \ हे भगवति ! सर्पम् अविकलम् इषं बाल्छितं द् 
दर्पं चपि रम्यां सस्पामपि ङ्ततं वेतो पस्य सः यः पु 
मान् नृप एव्र पिक्चाचः ते याचते} याच याच्जायामित्यस्मा्क- 
मरि सद् । स पुमान् भारे देदीप्यमाने 1 भञ्जमाततेति घुरच् । 
फरचति सहकारे आत्रे अदूरे निकटवर्तिनि भ।सति() सति दहे. 
देवि ! दुप्नाऽधिरेटं शक्य आाकोटकं “सावरीति लोके 1 रक्त 
श्रयते इत्यः \ निदुतीनालङ्ारः  मालिनीवृक्तप्र ॥ १६ 11 

भपदनजुषां दष्टा वृषटाऽपणेकवदान्ययो- 
स्तत्र चरणयोः सेवामेवाऽऽचराणि द्रे; प्रिये ! 

१६ हे सति { सकलवाज्छित।थद्ाञयां भव्या घतमान्परथां 
बुदधियैः कुलिसते छं किमपि याचते सर फलमरमरिते आस्रौ 

समपि स्फुरति सति दुराराहं छायाञ्चन्यं शाकोटकडक्षमा्रयः 
ति सद्श्चयश्नादह् 1 

(५ 
स्त 
ती 

५, हरिपक्ति ] भ्रपन्नानानदिकपारकोफिकनिखिलफलापै- 
णक्तदारयोस्तवं चरणयोरेव स्तष्यमाचसेवं, धिधिरसया ( छिष्छया )) ̀ 
सिद्धदनाद्र्फारिणां निषठुर्चसां "गक्ष वचनाद् च्रासी ( च्रासयु. 

तः) पुगनोसप (न तिष्ठेयम् ) इति धनः पुनर्म्वक््पतिपख्य- 
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सञरद्पि पुनस्त नाऽऽसीय हन्त त्रिवित्सा 

परुषवचसां राज्ञं प्राज्ञाऽवमानकृतां गिरः! १७ ॥ 
भ्रपदनेपत। हे हरेः भिपे ! भपदनजुपां सच्चरणसेतरिनां दछानामदट- 

एनां च िपयाणपेमात याद् 1 अरपैणे दनि एक्वदान्पयोरद्विवी- 
यदानश्ोण्डयोः तथ चरणयो; सेवा भक्तिमेदाऽऽच राशि करोपरि \ 
तत) 1 दन्त हे ऽदुकम्पायामियमरः । विवित्सा ठच्छुगिच्छसा 
रूपं निष्ठुरं वचो येषां तेषां माङ्गानां पण्डितानामवमाने कु- 
यनि तेपां र्तं गिरः भति पुनः सकृदेफदा ऽपि त्रासी सन्न 
असीय न दास्यामि । आस उपवेशने इ्यस्मादरिधिलिङ् 1 द्- 

रिणीरत्तम् ॥ ९७ ¶ 

द्टऽवृषटदया ऽषद्र॑या शििरया दत्ताऽखिलाथीरटया 
मातवातविधूतवारिदचलश्रीटेशरन्धोन्नतेः । 
दपेद्रिकत्रिनतिंतशरुपरुषं दन्दह्यमानेक्षणं 

. दासेरास्यमुपस्य कस्य चिदमी न स्याम हास्यावयम्॥ १ <॥ 

ृषटति। हे मातः ! दषं चाऽदृष्टं च पेदिकमामुष्मिकं चेयर्थः ! 

चचनश्नवणन्रप्तोदम् दासु त्राय स्वश्वरयामेष सेधेयेति प्ाधयते । 
९८ दे मातः} इदाऽुतरफलगप्रदया मद्रेचित्तपा शीतलय त्वया 

विदीणनिखिलाऽमीष्टा वयं माख्तचालिनजलद्च अलति 
ै तदनो; मौर ६ दच्लविमव- 
सेश्रात्ताया उच्रतेहनोः , मचोधिक्यनाटित्रूयुगखम् अहि भ दयुगम्र अनितापद्- 

नं भयङ्करं दसरा (सनदरो्नमित्त्वावुषटसुखं ङरपत्ति स 

कष्य चित् पामरस्यादपि उपदासरात्रागिन स्पमेयाद } १ 
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ते ददाति तया । तथा रिरशचिरया शीतलया पुनः अप्रिया द- 
साङ्िनिया खया रमया दत्ताः समर्पिताः जसिलाऽ्याः स्व 
पुमथौ येभ्यः ते बयं कस्य चिव वतिन विपूतस्तिरसृतो यो 
चारिदो पघकदरधरलाच श्रीरेश्राद रग्धा उन्नतिरद्धलं येन 
तस्य बातेरस्योष्स्पाऽष्यमिगास्यप् ध्वा ऽवलोकिखा्स्य ते 
धनिकमुपास्य बयं हस्या उपहास्य न स्याम न मवामः। 

धनिक विशषनष्टि-दरस्पोद्रेकेण विनतिते धयुवी यत्र तत्यस्पं 
गर्हितं दष्ति इति दन्दह्ममानम् । दह् भस्मीकरणे इत्यस्मा- 
व्लुषसदचरनपजमदटेति सूत्रेण गदौयां यदिः र्टः शतृशा- 
नचात्रिति श्चानचि अते मुक् । तदीक्षणं यर्पिन् तदिति । 
शाूलवि० ॥ १८ ॥ 

कात्यैण कवर्थवर्यरपतिप्रीतिप्रतीक्षोदितः 
कष्टं कष्टमपःस्तंबास्तवचमत्कारो न मे रोचते | 
रमि वेदङ्कटनेतुरद्तगुणग्रामे दयामेदुरां 

स्वमिव भितकामघेनुमसडृत्सा मे स्तुतां भारती ॥१९॥ ` 

कातगेणेति । कातर्थेण । अधीरे कातरतरस्ताविलमर; 1 
कदर्ये कृपणेषु वयोां श्रष्ठानां वपां भयाः या भवीन्ञा 
तय।{दतः) एवमपास्त गते वस्त सदं यस्मात्छ चमर्कारः 

मक्ष कष्टम् । अकाधे चति द्विष् ! ने सचते, अपितु अ- 
॥ [पी 

१९ दे गद्धुनुण्समे ! वेडधदाचखाधिपरपील्त ! चेतश्या्त्ये- ने रूपणनमराज्ाशनुग्रहपत्तिपालनोरपश्न परि्यक्तवस्तुतर्वौ यश्चमत्कारी (षाग्विसकस्ष) समेन ख्द्त्ते तत् मे मारती इयाद्रौ- ाद्नजनकामप्रदा्री स्वामेच घार् षार स्तर्राद्डति मगकचदया पव स्तुत याच्त्। 
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दधता सुणग्रामा यस्यास्तत्सम्बुदधौ । हे वे$टनेठुः रामे ! आश्रिता 

नां फामधेनं दयपा मेदुराम् । सान्द्रः लिगपप्तु पेदूरः शृत्यमरः। 
तां भमिद्धां स्वामेव सा टृपयर्णनाखन्ना भारती स्तृतं स- 
दतु इयर्थः । शाद् टविकीडितं एत्र ॥ १९ ॥ 

भीमानहं न भीमान् 

राक्षां निचयान् श्रयेयं साराऽक्ञान् 
कर्पककस्पकटाक्षान् ५ 

दारान् जषरेभैजे महीदारान् ॥ २०.॥ 
इति श्रीमहेङ्कटाध्विषररचिते श्रीमहटमीसदस 

ओदर्य॑स्तवकस्रयोदशः सम्पृणेः ॥ १३ ॥ 
भीमानिति.। भीमैयम्याऽस्ति स भीमानदह सरे न्पायय- 

सागग्रदणे अङ्गान् मूढान् पवं भीमान् चयङ्करान् रर्तानि- 
चपान् समूहान् न श्रयेप नाऽऽश्नयामि । करपकेन फस्पदृक्षेण 

, कर्पा; सष्शाः । यद्रा देषदमपाप्रारिति करपप्मययः । करा- 
प्ता येप तान्पहोद्ारान्र् शौरेदारान् भज तवे इयर्थः । गीति. 
त्तम ॥ २०॥ 

इति श्रीपद्रावजीप्रहराजाऽपरनाम्ना श्रीनिवाप्तपाण्डतेन 
विरक्तायां वाल्वोधन्पार्पाा श्रीपष्ठक्षषीमदखटी- 

कायात आद्पयल्तवक्खयोदशः सम्पूयैः ॥ २३ ॥ 

२० गय भीतिमाम् मयदूसान् तेच्याञ्छान् सक्तां समृषटन्नशः 
येयः, कि तु कर्पश्श्ततुर्यकराक्षदाखि्ती महावदुन्य पौरेुहिणीं 
मजे इति राजाश्चयणनिदिपूर्वयं मगवदीमजननेय भरतिजायान स्तयं पूर्यति। 

४) ति श्रीमानयव्स्युपाष्यततेलद्गरमराखिविरचि तायां ल्मी सद्यास्वतरणनिनभेणिकायामौदारयस्न व ्विप्तयफः ॥ १६ ॥ 
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अथ यमकक्त्रकः ॥ १४॥ 

रूपं यमकं लक्ष्मणाऽन्वितः 1 

ष सरामः र नः ॥ ९४ ॥ 

अथाऽसमशवतुर्दशसलवके रकी यमकाऽलङ्करेण भूषयितुं 

शरयमपदे यमकमिति तष्धिङ्गं निर्दिशन्मद्लमाचररत-- 

यशस्विनीमुपासीय यदुनाथसधमिणीम् । 

यमकं कथयन्यायौ यत्पदं क्रखद्ाखिनः ॥ १ ॥ 

यष्रस्विनीभिति । यस्याः पदं चरणं कटपशाणखिनः यमकं 
दोनसुक्तयम् अपरं कल्पदुमभ् इति भावः। आर्या; शष्ठ; कथयन्ति 

तां यद्चस्ि्जी कीतिमतीं यदुनाथस्य हरेः सधर्मिणी स्ियं 
रष्मीयुपासीयोपासीमदि । यमकलक्नणं वागभट्वाऽख्ङ्करे । 

“स्यात्पादषदवर्णानामाटत्निः संयुताऽयुता । 
यमकं भिन्नवाच्यानामादेमध्यान्तमोचरा'” ॥ इति 1 
अस्य यमकाऽलङ्ारस्यादिमध्यान्तभदन संयुताऽसंयुता- 

§ऽदिभेदेन च युख्या अष्टादश भेदाः 1 दण्डी तु । 
अच्यपतच्यपे्ात्मा या छ्तरणसंहते; । 
यमकं, तच पादानापादिमध्यान्तमोचरम ॥ 
एकष्ित्रिचरष्पादयमकानां भकल्पना । 
आददिमध्यान्तमध्यान्तमध्याादन्तसंवतः” ॥ इति । 

अस्प पूर्वाक्ता्ष्टादश्भेदेभ्यो ऽन्ये वहो भेदा भव- 
न्ति ! तदक्षणानि विष्टतिभिया इह सेत न भपञखयामः । 

पर्त्यय यथायथं दिक्मदर्ोनार्य कांधिद्विषेपान् कांशिद्ध- 

१ साम्प्रतं चुद्ेन यमकग्रधानेन यमकस्तवकेन स्तोतुमि- 
च्छाद सप्त, यस्पाश्चरणे सकरेष्सितदानूतया करपदे , र 
षद्न्ति तां फीर्तिमर्ती दरिपतरी सेदेयेति मद्गरटमाचरति । 
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दाश द्याम । अनयैव दिशा विस्तरमयाव् अदुक्त अपि 
मेदा यथातमरं छधीभिः सूमपतिभिरूह्याः । एवं ग्र्थाऽल- 
ङेः अनुमप्सयपकशन्दाऽलङ्काराणां संष्टष्टिरिपि यथाम्मवप् 
ऊरनीया । तन्न अस्मिन. शोके अत्तयुतः चहप्पादाचपद्- 
गोयं यमकरूपः शब्दासङ्भाये ज्ञेयः 1 इदं पथ्यां ठरम् ॥१॥ 

दयापपु्णैह्दया मया छतमनामया । । 
रमा गुणेन परमा स्तवं गृह्णातु वास्तवम् ॥ २ ॥ 

दयेत्ति 1 दयया सम्पूर्ण हदयं यस्याः सा तथा गणेन 
ुणैजतिविकवचनं पमो एवम् ्रनामपा निदोपा सा रम! 
मया एतं बासव स्वव. स्तेनं एदवातु स्वाकरोहु 1 अयमसंुतै- 
कपाद्ग आद्यपदगो यमकरूप्; परन्दारद्धारः ॥ २ ॥ 

मातस्तवदद्प्धौ मम देहि भक्ति 
मा ऽतः परस्मिन् हद्यं प्रसाष्वीत् । त 
सा कंसशव्ोदैयिते इमेन 
साकं चरीकयैडुमप्रशान्तिम् ॥ ३ 1 

मात्तरिति 1 भो मातः { खद त्व चरणे भम भक्ति सेषं 
देष्ि 1 अतस्वदद्ैः पर्न परस्तनि दयं मा भ्ाह्त्र 

२ छपापरिपूणेटदया $नामया साऽ्नन्दा दाक्षिण षा 
शमा मया सचित्तमयित्ं स्तवं स्वीफरोतिविति श 

३ दे जननि! व्यश्वरणे मम्र भक्ति विवर्, अतत ऽन्यसमिमू ये शव्यं 
- न लमल" षंसापिपरये ! खा ( भक्तिः ) यमदानपुरःसः त 

प्यान्ति फरोष्यत प्व ता देहीति याचते । , अल 
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भसजतु । मिं च ! दे फंसशनेोिरदैयिते 1 सा चद्धक्िः-एुभेन 
मरेन पताकम् अशुभस्य प्रशान्ति नाशं चरीकर्ति । इद्म् कर 
ण्यस्मा्दि यङ्लुकि रीड ऋत इति रीढगदेशः । जीवन्यु- 
क्तिदशां ददतीः । तथा च श्रुतिः । तलपुशृतदुष्कृते विधु- 
तेः इति । हान्त पापं पुण्यं च शिधुनुनयथेः 1 जपम 
संयुतीदरपाद्ग आद्यपदगो यपकारङ्कारभेद्ः । इन्द्रवजात्त ॥३॥ 

रमा ऽरमापत्तिमपास्यतां मे 
दयोषदयोपेक्षितभक्तमन्तुः ! 

॥ 3 [+ 

मुदामुदासं च दिित् समदि 
ˆ . नतानततापान् कुरुते यदोक्षा 11 ५ ] 

रमति { दयायाः दपाया उदयेनोचकरेण उपेततितः घा- 
न्तः भक्तानां मन्॒रपराधो यया सारा रक्ष्मौः मे आप्तं 
परिपत्तिम भरं शीघ्रमपास्यतां निरस्यतु 1 फं च यदीक्षा यस- 
टाक्तः न्तान् अताषान् ताप्रहितान् करते सा मुदां सन्तोपाणापर 
उदारां विपुखां समृद्धि सम्पदं दिशेत् । अयपरसयुत आचपदगो 
समक्राऽलङ्कारः ॥ उपेगदरज।टत्तम् ॥ ५॥ 

रमे पदाऽन्ञे तव ते मनोरमे" 
नमेयमुचैरितरा गत्िन मे 1 

११ 

करणाऽविभोचप्मुे्ितमकजनाऽवथा र्माभ्रं (क्रीघ्रं) 
ममर भाषद् दूरीकरोतु, एवं यद पाद्भयातो नघ्॑न् अनारपानू् ( अपग 
वसन्तान्) करयति सा उदारां (मती) हषाणां सद् -ददा 
स्त्याद् 1 ५ 

५ दे समे । यन्तेदनेन इन्द्रो देवयनाशचपदे मावर पदे { पेषे ॥ 
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५५ सुरेश्वरो यद्धजनेन भासुरे 
५ 

पदे पुना राजति दैयलोपदे ॥ ५ ॥ 
रुमेश्ति ।. हरमे { मे मम इतरा स्दन्या गतिम, यतः 

सुरेश्वर इद्धः, ययोश्वरणयोमेजनेन पुनदुर्गप्तमः श्षापास- 
र देर्पानौ रोद नापर ददाति तस्मन् भासुर देरदप्यमान पद् 

राजति विराजे ते तव पदान मनोरमे उचैरममेयपर आद्रेण 

समयमि्यर्थः । अन्ाऽथान्तरन्पासालङ्कारः 1 अयमस्तयुत प्क 
पादग आय्रपदगतेन यमकेन संख; । वंशसथं एतम् ॥ ५५ 

उद्रविमवरा भवाऽऽमयहरा 
हराऽऽदिमहिता हित्ताय कमला । , 

॥-। 

सुधोघसदुशा दृशा शुभदया 

दयाटुरभुना धुनातु दुरितम् ॥ ६ ॥ 
उदिति ! उद्रः महान्तिभदो यस्याःसा तथा षः 

समार एयाऽऽमषो रोगं दरति सा पुमर्दिनाय दरादिभिः 
शिवादिदेगैः मिता पूजिता सा दयालुः कमला रक्षी; शुम 
ददाति तया सुधाया ओपेन स्शा षा उदुना सम्पत्ति प 
दुरितं पातकं धन्त । पूम् कम्पनद्यस्प्ककीर लोद् । अ- 
पपससुवः फाद्षवमघ्यगः सवेचरणगो  यपकारुहू।र) । जलो- 
द्तगत्तम् ॥६॥ 

~~~ ~~~ 

शनि ते ममोदरे तव चरणफमे नमेयम् ( समः 

गिली स्वस्याह ! (समस्य) ममाप्य 

६ मदैश्वयो संसारसेगयिनाद्षिनी दरापिपूजिता 
1 दित फतु पीयूरपूरसमपा भदृाष्रपा वुयोष्छः कमला 

फरोग्वि्याद् । छनदत्ण द्या शनी दुं दूी- 
< 
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घनाघनाऽऽभस्य घनाऽघनारिनः 

सद्। सदाचारसद्ा सदार्यधीः' । 

दिताऽहितादयी रहिताऽदिता मनो- 
रमे ऽसमेवाऽऽचर मे रमे मुदम् ॥ ५ ॥ 

घनेति। हे मना! रमे ! पनस्य सान्द्रस्याऽपस्य नाशिनः 
एवं यषकाऽन्दो धनापन शति अगिानाद्वनाघनाऽऽभस्य सन्- 
रुमेधकानतरः सदा सपैदा अये जगद्रक्षणविपयपाधने धी- 
दिर्थस्याः सा सदा संशं घुं दद्पतिं सा सशयोरभेदाव 1 
यद्रा देन दनिन सहिता । दं फलत्रं बुधैः परोक्तं छेदे दनि 
इतयेकाक्षरः । सदाचारे सीदति गच्छति सा । पच।चच्. 1 
हितौ अितार्यो शेषगरूढदौ यस्याः सा रहिता न सन्त्यहिताः 
यस्याः सालं रमामे मम अरप । खघु क्षिममरं दुतमित्य- 
मरः । एवं शुदं हषेमावर ङरित्यथैः 1 अयं संयुताऽपतयुतपा- 
दपदपादमध्यगो यमकालङ्कारः । वंशस्थं त्तम् ॥ ७ ॥ 

सरोरह्ाऽऽरामगदां सुमद्िका- 
सरोरुहारां कमलां मधुदिषः । 

~ ५ 

७ हे मनोरमे ! रमे ! चनाघनामस्य ( वधुकमेघनीलस्य, ) घना 
भामयानां नाशकस्य भगवतः सरष्टा सदाचारस्दा ( सदाचाश्व- 
विनी, धमेपल्लीति यात ) सदश्यधीः ( सत्सु सती वा जयौ (घेषठा) 
शीयेस्याः सा ) पवं दितौ ददितकारिणावदितायौ यनीयत्वाद्ाद- 
नरवाच शेषगर्डो यस्याः खा, रदिताऽहिता,,रिपुविधुरा ) रशो सवं 
मम सुदस् अरमेव ( शीघमेव ) भाच्चरत्याह् । 

< ्रोखदा$$रामयहां (कमलघननि्यां) खुमलिकाखशेसहासां 
पल =-= 



यमषफस्तप्रकः २४1 ४७१ 

भुजान्तराऽ ऽमोदकरी नुमः क्षमा- 
भुजां तरामेो ऽनुरखति व्यथाऽम्युधिम् । < ॥ 

सरति | सयेरुहाणां कमलानामारमर उपवनं शं सस्पा- 
स्ता श्रोभनप्र्ठिकानां सरणा पद्रनाप् उरवः वह्नो दारा 
यस्यास्तां तथा मघुद्धिपो ररः सुजान्तरस्य वादुमध्यस्याऽऽमो 
देकर तोपिर्णी कमं जमो नपस्छपः(£) तेन च क्षमाशु- 
णो, भृदराजानामर अचुषतिद्लयाधमनुसरणं तदेव व्यथाऽमबु- 
पिदःखसमुदरस्ते तामः उष्ङ्गयामः । इदभ् असंयुतद्विपादग- 
माद्यपद्गतं यमकम् ! वंशस्थं र्तम् ॥ ८ ॥ 

पो निरास्थः सुमनोजने यो 
[व् ५ (4 £ 

मनोजनेयो न हि तेन मे ऽथः। 
स्थितां प्रणम्पासमुरस्यह तु 
मुरस्य हन्तुः स्वयमिन्द्रि व्वा ॥ ९ ॥ 

नरप इति ॥ यः दृष; घुमनोजने पण्डितसद्ध निरास्थो नि- 
राशः सन्. मनेन मदनेन नेतं स्ववदी कर योग्यः) काप्य 
हृति याव । तेन भे ऽथ; भयोजनं नास्ति बु इतिपु- 
मः हे इन्दर ! अददं सुरस्य इन्तुरारेररसि वक्षप्नि सितां 

( ओभनमद्िष्षाङुखुममालारंकनां ) यघुखुदेनस्य शुज्ञमध्य- 
पेोमाफारि्णी कमणां स्तुमः, ततव क्षमासुजं ( रां ) उुःलसमू- 
द्कूषामर मबुखटतिम् ( अञुवतेनम् ) तराम; ( लद्भयामः ) स्याद् । 

९ इन्दिरे! यो षो मनोज्ञनेयः ( कामदणः ) सुमनोज्जमे 
(चिद्धन ) निरस्यः ( निखद्रः ए तेन (पेण ) मे भः (प्रयोजने) 
नास्त 1 मदन्तु सरस्य दन्तः { सुर्खजतो मगवतः ) उरसि स्थितां 
स्वा खयं प्रणस्यासम् ( मणमानि ) ष्या 1 
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लला परणम्य नमस्कृत्य स्यं केवलः आमम् (भीस्म 1 अयं व- 

रीमानद्रेति भूतस्य; । अन्न तृष इत्यादिवाक्यस्य सा 

ऽभिपरायसासरिकरालङ्ारः । से च यमकानद्ेण तख । 
श्द्मेव शृहलायपकपिरयक्े 1 उपेन्द्रवजराटत्प ॥ ९ ॥ 

दृि्वैकावनि ते समे न~ 
म्छिनकतु विष्णोवनिते ऽरमेनः। 
मवे तव्रास्येयमपीडनेन 

कृतः क्षति यमपीडनेन ॥ १० ॥ । 

द्टिरिति । दे दयाया एक।ऽ्दानि ! सुख्पभूमे ! दै बि- 

ष्णोनितते ! स्मे ! त दृटा ऽस्माकम् एनः पापमरं द्रुते छिन- 
तु \ तवेडनेन स्तेन भवं ससार मारथण्डेयमरणकाल यमन।- 
शदः मवमपि च अध्येयं द्रं निरस्येयं) तत्र यमस्य ` पीडनेन 
बाधया मे प्ततिदशते कुतः १ नास्तीर्य्थः । इदमसेयुतद्विपाद्- 
गाहन्त्यपद्गतयमकम् । उपेन््रवजदत्तम् ॥ १० ॥ 

कृभभ॒जां सम्प्रति माननेन 
^ ०६० ४ ~ 

फटे सुधाडुप्रतिमानने न । 

९० दे दथैकाऽबानि ! (दयैकभूमे।) विष्णोषनिते ! समे । तव हषटिः 
: श्रं ( ची फेनः पनः ( पाप ) चछिनन्तु, तच दडनेन (स्तवेन ) भव~ 
मपि ( संसास्मपि, शिषमापि च ) अस्येयं निराङु्ौ, म यमस्य पीडनेन 
शतिः कुतः स्याति ते दन् त्वरस्तो्रेण ग्टतयुञ्जयस्य मयस्य निरासे 
जितस्य यमस्य पीडनेन मम कि मावी्नि स्वस्तयो वमबराधानिरा- 
खपुरं संखर विना खयतीस्याह् । 

१६दे खुधांश्परतिमानने ! ( चन््रसुखि 1) सार्वं कुर्सि- 
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शुभं प्रयच्छाऽत्रिकरं कलेश्ष- 
स्वसस्त्वहं स्यां विकलङ्ख्शः ॥ ११ ॥ 

फंपूमुजाप्मिति ! द एर्षाशिमातिपानने { चन्द्रमुखि { सम्प- 
सीदन ऊभूमु्जा ङस्सितसाजानां माननेन संमानेन फं 
न नाति) किं चह कलेशखसः ! चन्द्रमगिनि ! अविकलं 
सम्पू्गा शुभे कल्याणं भ्रयच्छ देहि । ततः भरद विगतः कलह 
स्य लेशः यस्यसः स्यां भवामरीखरथः। अयमषपुतरेषाद- 
गाऽन्लपदगो यपकारङ्कारः ॥ ९९॥ 

करोतु मोदं कमरा समुन्मिष- 
स्करूाविलासा रसतिनी विभावसौ । 

` कूपानिधौ वरेङ्कटरेरनायके 
कलाप्रिरा सारसिनी विभावसौ ॥ १२ ॥ ̀ 

करोसििति ! कृपाया नियौ शेवो वेदटमीखनायके विभौ 
मभौ कलानां गीतादीनां विलासा यस्पः सा, एवं रसः शृङ्गा 

से ऽप्य॒ष्याः सा कमला रमा विभावन सुर करैः किरणेरावि- 
खा सुकतेति यात्व् । सार्सिनी कमलिनीवे स्थिता मोदं हरं 

ताना राजञा माननेन ( आद्रकण्णनाभ्चुसरणेन ) प्रे फलं नस्ति # 
है कटशस्वसः ! ( अन्द्रसोद्ररि ! ) मवरिकं ( सम्पू) शमं 
दैष्ि, ये नाह तरिगततकलडटवः स्यमित्याह { { 

१२ कयणानिभौ विभौ वेदधदा$चलमतौ रलिनी (खक्ततिः ) क. 
सुन्मिषन्तः कानां चतुःष स्यानां चिलासा यथ्या्ताष्को अ 

„ षौ कमला विमाच्तौ (स्ये) कठाविरा ( रखथोरमेश्यात् कराऽ४ 
विरा ॥ ) सा्पनौीव (कमसितीष) मोदं कयेव ई. 

६ 



[1 खन्याशव)ऽचतरणे लस्मासदसख 

करोतु 1 अयं दपोपाञ्लङ्करः ।स चाऽतयुनाऽन्यपदगोन 

यमकेन संर; । वेषस्य टतम् ॥ १२ 

योगाय ये गायति मावुकेन 

रामे वरमेव हरेस्तवाऽऽख्याम् } 

नारीकनारीकसवितरि धाम 

तेनाऽक्षतेनाऽक्षतमाप्यते तत् ॥ १३ ॥ 

योगप्ति \ दे रेः रामे ! वरा श्रेष्ठं ते त्वाऽऽ 
नमिन भादुक्तेन शमेन देतुशरूतेन योगा योगपराप्पे यः पु- 
मान् गायति दे नारीकं कमं नारीकः श्रयो यस्यसमद्- 

नस्तस्य सविन्नि † मातः ! नाठीकः शरदारयाश््ञप्वन्जपण्टे न~ 

सुसकमिति मेदिनी 1 अषतेन जन्ममर्यारुन्येन तेन पुरूपेण 
अक्षयपर् अक्िनाणि तद्धाम वैकुण्ठा ऽऽख्यं स्थानम् आप्यते मा- 
व्यते! आप्ट छम्भनरत्यस्मा कगेखि लट्। दन्दरवजादत्तप्॥१२॥४ 

चरणां ददो साधयितुं तवाऽभूद् 
रमे यदेहा नरमेयदेहा ।. 

१३द्े रेः रारे [ यः मादुकेन ( कुशलेन ) सदह योगाय (स- 
स्बन्धाय ) चरां ( ष्ठा ). तचाऽ$ख्यामेव ( नामैव ). गायति नारी- 
कनारोकसर्विचि } { कमकखरस्य ( कामस्य ) मात !) अश्चतेन 
€ सोदयेन } तेन मक्चतम् ( विनाशि )} चन्त धाम पदमाप्यते इति 
म्वक्नाममाचमिनाश्षयपदप्रिश्चचसै। स्याद् । 

१४. र्मे | यदा मानवानां र्षि छतार्थीकतु तवेहा (चे ) 
भूत् तद्] नरयदेदा ( मडधप्यददयसूर्विः ) स्वं नघीननारिकेक- 
खुपतस्युक्तां फणिराजचौरसम्बन्िन्यां  ररयोरमदादढनाऽ$लौ 
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प्राप्ता तदा खं फणिराजदोर- 
वनारिकंखं नवनारिकेखम् ॥ १४ ॥ 

शृणामिति ! हेरे ! ठृणां भूचराणां टके ष्टि साः 
पित कृतार्थीकरत यदा तव दरा । इच्छा काट स्पृहा तृदिरय- 
भरुः 1 अभरद्भूव तदा स्वै नरेपौनेरपि देयः परिपातुं शक्यः 
दक्षे यस्याः स्रा सती नना नूतनाः नारिकेखटक्ा; यस्यां तां 
फणिराजरैलस्य शरेपाड्देः सम्वन्धिगनस्याऽखिकेलां सरार 
स्थानीषां भि रर्यो; सारण्ीत्(१) रलाटमकिके गोधीर्य- 
मराच । माता माहरतीत्परथः } उपजाति ॥ ९४ ॥ 

खया ऽऽभ्रितस्याऽन्र परत चोै- 
रकारि र मे नरकारिरामे | 

मोपाख्कं लं नयते रसं या 

गवा समेतं नगवासमेतम् ॥ १५ ॥ 
स्येति । हे नरकारिर्विष्णोः रमि ! चि !याचंगत्राभ्र- 

यखां { पीडां ) भर्तति फणिशैके तच विदारे कोषानां शः छत. 
अकर्ुमिलयाद् । 

१५ दे नरस्कारिमे १ ( नयर्कजयिधिप्णुम्यै १ ) यास्व॑म- 
था (क्षिरणन तेजसेति याथ) स्तमतमेत्तं गापारष्ं (भगवन्त) स~ 
गवास ववदुखचकनिवाघं) रसेन (शस्या) प्रापयसि तया आाधितस्य 
मे ऽमुत्र च उच्यैः गाः रदमीः ( पह धनधान्यद्िसिपत्, परथ ष्व 
मोक्षद्वपव् ) जकारीत्ति गवा सहितं जरसम् { सरसम्) गोषा 
1 (1 पति विचिषायै चयोतयन्, गवा समेतं 

ज गदा समेतमित्ति विरोघमामास्यन्् सतद्ाधित 
¦ श्वम्पछयासो निधिते दर्पाद् ! त = 

५ 
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देव्या मेतं नगे षासो यश्य समेतं गोपालक -हषीकेयं रपं 

भोति नयमे प्रापयमि 1 मोः खगे च षरददेर्मो च कः 

लिश पुमान. सी सौरभेयीरम्वाणदिमाभूष्वप्ु म्नि चेति 
मेदिनी । शृङ्गारादौ विषे वीर्यशगरागे द्रे र्त इत्यमरः । 
अतर गवा समेतं षयुक्तं मोपमपि रसं भृद्रारं नप्प इति चाः 
तुथघोतको ध्वनिः । कया ऽपि मोप्या ष्णं प्रति । 

“मु।अटे चश्चरु पदप सोकं 
बालो ऽसि नाऽऽलोकयसे कर्डूष । 

। भावे त्न जानासि विरासिनीनां 

गोपा गोपालनपण्डितो ऽसि” ॥ ` 

इत्यभिधानात् ! अथ च या विचारूपिणी तं गोपालक 
द्रस्य स्वगस्य वा पाडफमिन््रं गवा वाण्या समेनं ब्रद्याणष् 
अथ च नगवाषं हरं चेत(१) रसं ब्रह्म नयसि, विघारूपेण माप- 
यि 1 "रसो वै स" इति श्रुतेः 3 तथा स्या ऽऽभितस्यमे 
अरेर् लोके रः सपरत मोक्षलक्षपीरकायेकृतेरपभः । उ- 
पनातिरृत्तम् ॥ १५ ॥ 

शयया त्वदभिधासहसकं 
यो गिरा जपत्ति ना समन्ततः । 

द हिसि ॥! येना (लर) श्यखया (संस्छनया) गिरा स. 
मन्तत्ते त जपते ततो हेतोः छथीयिदो ( वेदतसवहाः ) तं 
योमिरासपाठेना (योगी सन् यो साजतिसेनक्तेन) समं धिुरिि 
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> =, £~. „अप 

तं विुहुरिसखि चयीवरिदो 

यागिराजपत्तिना समं ततः ॥ १६ ॥ 

शुद्धमेनि । हे दरिष्वि योना नरः शुद्धया पवित्रया 
गिरा काण्या तव जनमिधानां नाम्नां सदसक समन्तनः स्तः 

जपरतिःततो जप्दधेनोः ते नरं मानं ज्यीपर कयजुःसामरूपां 
विदन्ति जानन्ति ते ऋषय इयर्थः । योगिराजपनिर्यात्तवल्कयः 
शिनो बा तेन \ 'पोगीष्वर याज्ञवस्कय'मिसयुक्तेः । ! अन्पक्तल- 
पणे सोमी मोर्गीक्षो योिपुदवः इति दविवसहस्चना्मान । 
समे तुरपे विदुः जानीयु रित्यर्थः!" रथोद्धतार्तम् ।॥ १६॥ 

दानश्चिया व्रिहृ्तिताऽमरसाख्येतां 
तापाऽयहां जननि तामरसाख्ये ताम् । 

पादीं स हि भजेद्रुचिरागमां ते 
यस्थाऽस्ति नि्मकधियो सुचिरागमाऽन्ते ॥१७ 

दिति । हे तापर्माऽऽलये ! हे जननि | निर्परा माया- 
मलहिना भीशरुद्धर्म्य तप्य यस्य पुमः आगपान्ते वेदान्ते 
सविः रीतिरस्ति सः वरिहमिता; अपरसाखाः करपद्रबो पया 
तपा दानश्निया विततरणसपस्या इतां युक्तां तथा सुचिरस्य मनो- 

स्यस्नाममदप्तकपच्मीरः पुन् येणिध्रदस्मद्दाराजजनफसमो भव~ 
वीत्य! 
† ९७ हे तामरस्ताऽऽख्ये 1 जननि । निर्मर्युदधेधस्य रुकिरागभा- 
म्त(शाखमच्य) मस्ति स (घद्धालः } चि्सिनाः अमससाला (देवत- 
रवः ) यया तथाभूतया दानखष्म्या नां ( युक्ता ), सचिरः अआ- 
गमः { फकलपाक्निः ) यस्याः सका्रात् तां ते पावयुगर्छी मजञेदिति 
कस्य चिच्छूखवियारखीलष्य त्वत्पद्श्रातिभेगररीलयाद । 



७७८ सव्याख्याऽवतरणे लक्ष्मी खदख्े 

सफनस्याऽऽयमः प्राकषिय॑स्याः सकाश्ना्तां पाद्री भनेब । 
हीति प्रसिद्धम् । वसर्न्तातरकाड चमू ॥ ९७ ॥ 

वशितसर्वजगत्पतिरक्षया 
खगदुभं तव दम्पति रक्षया | 
हदयमुञ्सतु देवि न मामकं 
स्वदिनमन्यमितो ऽपि नमाम कम् ॥ १८॥ 

बतेति । हे देवि ! वशितः स्पाधीनीकतः सस्य समग्र 
स्य जगतो खेकस्य पतिः स्वामी हरिया सा अक्षया अब्रि- 
नाक्षिनी तव दक् ष्ठिः रक्तया रक्षणेन श्रद्भं कम्पति नास्- 
यति अनः मामक मदीयं हृदयं चेन: तव इने स्वामिनं नोञ््वु । 
छत ? इति नेव 1 अतो ऽन्ये कं नमाम १न कमपि नमर्छुयामि- 
स्पथंः । दुतविरूम्बितं न्तम् ॥ १८ ॥ 

यजति यच्छुभङामवती न तानं 
जननि मसश्रूतीन् भवती नतान् । 

८ वशात सकरजगत पतिभेगवानू दसिय॑वा ताशी अक्षया 
ते दष्टः रक्ताविधानेनाश्युमं छुम्पति, मामकं (मद्ीयद्टदयं कठ ) त्व दिनं (स्वस्पतिारं) न स्वजतु । ते (रेः) अन्यं ष नमा- 
म ( नम्रस्करवाम ) इति स्वदूदष्ट्या लोपिताश्टयुमानामस्माकं स्य 
स्मि विष्धायनाऽन्यनमनमदुचितमिति व्य स्मेयान् मगवानस्माकं दये 
खषा स्फुःरत्वत्याह् । 

१९ द जननि 1 द्ुमखाभवतो मयत नतान् (नघ्राच) मस्सुखाद् 
तानू (जनान्) यत् न रयजंति( मतः फमेमति त्वन त( मतः) मे मिः मंदसा ( पिन) य मंदस्ा ( पापेन ) च. 

\ रमभ अनान्. ति \ पु० पा 
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मिरुति मे न यथा मतिरेदेसा 
मम तथा दयतामतिरंहसा ॥ १९1} 

त्यजतीति । दहे जननि! यद्यस्पाद्धुमः दुप्प वा शा- 
भो स्स्पप्याः सा भवती अहं परशनिरादर्थयां तान्नवान्नप्रान् 
जनान रपजातिं अ्रोत्तरार्धणे नश्षव्दः काकाऽष्ठन्पायेनोभय- 
त्राञन्ेतीति बोध्यम्) 1 तत्तस्मान्मे मम मततिः अदृस्त दुम्तिन 
यथान प्रिर चया ऽतिरदमा शीघ्र दयतां दयां कुरुतात् । 

अहो दुरितदुष्कृते, रंदस्ठरमी तु रपः स्यद् इत्यमरौ । द्ुतनि- 
लम्बितं हतम् ॥ ९९ 

पये ऽस्तु तुभ्यं प्रथमा नमस्या 

स्थिरं फे हि प्रथमानमस्याः | 
विधाय मान्यामहतामदं तां 

हराम्परीणां महतामदन्ताम् ॥ ॥ २०॥ 
पदे इति 1 देप ! दीति यतः अस्याः से्पस्पापाः 

स्थिसविनाद्वि पटले मयमानं प्रख्यातं ततस्तुभ्यं मथमा नपस्पा 

म॒परस्छृतिरस्तु ! छत ! इति चत् भ्रदम् अदताभर अक्षतां मान्या 

शा तमिति (म युज्यते ) तया भवती मतिर ( भतिरौघम् ) 
अम (सय) दयता ( दयां कसेप्विति परायते ! 

२७ दे पदे ! तुक्य प्रथमा (आदिमा) नमस्या ( लमस्कारः ) 
* अस्तु, अस्याः ( नमस्यायाः ) प्रथमानं ( तिस्वतिशाख } फल 

स्रं भवत्नि, महम. जहतामः ( अविनारिनीम ) माननीया तां ( न- 
मस्या विधाक मदत _ (प्रवानाम ) अरीणाम् स 
हन्ताम्. ( द्धारः ) दरामीतति स्वश्नमस्कारेण।ऽश्यशुमफलसखा- 
मः छश्रुलयश्च पराप्यते इति प्रतिपादयति । 

५ 



(न 

४८० सव्याख्याप्यतरण लष्सष्टख 

योगां तां नमसा विधाय कृत्वा महतां अष्ठनापरणां कामा 

दिषण्णापर अन्ताम् अहङ्कारं हरामि । उष्नातिद्तप ॥ २० ॥ 

भत्रत्यजयं तनुते ऽजंसव्या 
जनाय छाकं द्ययेव तं श्रीः | 
भवत्यज यं तनुतेजत्ते व्या- 
ध्यघाग्डितं मे कुदे ऽपि दत्ते ॥ २१॥ 

.अनतीति 1 अज्ञेन ब्रह्मणा सेन्पा श्यं म्षिद्धा ऽना ऽना- 
दि भवती श्रीः भवे सं्रारं त्यर्जात तस्मे भवत्यज) किवन्तं, १ 
रक्तजनामेति यायत् \ द्यैव उपध्या दुःखनाभ्वन पापिन 
चोञ्दितं त्यक्तं यं खोक मोक्षं वितते विस्तारयति तं शोकं 
कुदे ऊरिसितहृदयाय मे मह्यमपि दत्ते अर्या अतत्तताऽनि- 
वास्सस्थं बादान्यकं चेति भावः 1 अजेयं जतुमश्क्यमिति खे- 
कविरेपणं बा । उपिनद्रवज्राटत्तम् ॥ २९ ॥ 

निधाय भवती दृशं नवसरोजपत्राऽऽयतां 

श्रितं हुरिपुरन्धि मां हृतनमदित् चायतम् । 

२१ गजा ( सनादिक्िद्धा ) अजञेम ( धह्मणा सभ्या ) श्यं ् ी- 
मबक भवत्यज्ञे ( ससारव्यागिने चिस्काय } यं व्याध्यघोञ्जिनं (भनि 
भ्ययिदुख रोषं (वैकुण्टोकं ) दयया वित्ते तमेव ( लकं ) 
खुरजते ९ भख्यतेसे > कदे { कुरिसितमानेसाय > -महममपि दुत्त 
दति पुण्यधाद्वलभ्यं सोकं दयया पापिष्ठाय मद्यं ददासीति दयाऽति- 
शापं वणयत। 

२२ यस्मदम्ब } हरिपुरन्धि ! परिहटतनश्रजनविपत्तिर्म॑घती 
नवीनक्मलदुल्दीर्ची षटि निक्षिप्य धिते मों रक्षतु, स्वया वि- 
ना अय-कटोरदयः ( चादकटिनमनाः ) सख्जन ऽदय टरिः 
लापदि ( प्णाऽव्यदापदा) वमरःकङ्म्धःद् ( हानर्धः) न न्रा 
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"नमां किरु विना खया ऽऽपदि त्मःकंदम्बादयः- 

कलटरददयो हरिः, खरजने ऽसमदस्याऽदयः }\ २२ ॥ 

निधरारेति । हे ऽस्मदम्ब ! सपा दिना ऽपोबष्ाह्व- 
गोरं हद्यं पस्य अतः खरजने दृष्टे अद्रपः निष्प; ह~ 
रिः आपदि विपतौ अगमः पापस्य कद्म्बारपमूहान्मा फि- 
छ निश्चयेन न त्रायताम् । तड् पारने ऽप्ाष्टोद् । अतः हे- 

हरिपुरन्धि ! हता नमतां दुमां विपध्या सा भवतीलंन- 
चप्प सरोजस्य परणिनाऽऽपतां विष्टरं दक्षं निधाय सथापयि- 
स्रा भितपाप्मितं मां त्रायताम् । प्रा्थेना्मां रेद् । पृ- 
ध्नीदत्तष् ॥ २२॥ 

न स सापध्रवस्तव गुणानसमा- 

ऽऽयतनेन्न एव कमला$ऽऽयतने । 
क्षमते ऽभिधातु,मत्तिदक्षमतेः 

स्तवनाय कः पटुगत्तिस्तत्र ना ॥ २३ ॥ 
नेति । द कषलाऽऽयतने { अतिदक्षमतेरलयन्तङ्वालघुमर- 

स्तव तुदन्ति वधेन्देते तत्रास्ते चते गाश्च) तान्पौन्दषौ- 
दा्यादीन् आभातं कथयि स माधः एत्राञऽवये अ. 

यतति खलस्य मम प्रायोन्फमणसम्ये दुषु निर्दये दरो भ- 
शानहर्ण मारमरनारोप्य फरणादष्ट्या एवमेव मां रकिवयाह् । 
२ कामलायतने { अतिकुःररलमतेप्तथ गुणानसिधातुम् भ- 

स्माश्धयतरनेन्ः ( निरख्पमदीरघनेत्रः ) स माधवः, (सदसः ) 

सततमनि अमि मायतानि नयनानि यदयेषमूनः शिदो ऽपियान श 

भते, प्यं सति को वा ना ( नरः ) तथ प्तवनाय षटुमततिः स्यादिति 
दरिदयपयामप्ययुकरे स्वरस्तवे क्व पुः सामय्वमिश्याह् | 

६१ # 



४८ सष्याश्याश्वतरणे रदपोसषस्ते 

व्यपानामनेकार्यतात् ! चेलयपरमपतमान्यायतानि नेत्राणि 
यस्यपतहरः न क्षमते न समर्यो भवति, तत्र कः ना पुगामर- 
स्तवनाय पटुमतिः कुशखबुद्धिशनै को ऽपीति-भावः। मिताक्षरा; 
आयोगीतिर्गा एत्तम् ॥ २२ ॥ 

¦ भवत्ती जगदम्ब कूताऽऽ्बमवो- 
परमा परमा परमाप रमा । 
कृदो ऽद्रितटीमवनाय छूपा- 

महिता महितामदहिताऽऽमहिता, ॥ २४ ॥ 

भवतीति \ हे जगदम्ब कृत श्रातौनां भवस्योपरमो 
नाशो यया पुन; अहितानां शवृ्ामामो रोगत्तप्मै हिता व- 

„ धिनीसर्थः । आमे रू्द्धिदोः दुखी मादनी । तया परमो- 
स्कृ परं ठु छृपामदिता सतीं भवती रमा कुदो ऽवनाय म- 
दिवां सल्रातोस्तवाप अदेः गेषाद्रतीमाप भपित्ति| चोरकं 
टम् ॥ २४॥ + 

र9 दे जग्दम्य { छताऽ मवोपरमा ( छृतदीनससारक्ान्तिः ) 
परमा (ष्ठ) छपामदित ( दयया पूजिना ) गहिताऽऽमदिता (म ददितानामर. जामो (रोगः दुखं, यस्मै दिता, श्ुदु.खदेति चावत्त.) 
ददर मा ( तदाख्या ) मधनी कुदः ( कुत्सिवमनसो मम ) अ- नाप मद्िठों पूजिनामद्भितर् ( रेषाचरतयम्) जाप { प्राप्तवती ) एति भयत्याः चेषाद्रावयतासै मदुश्षण्यव्याह । ` 

१ कृत ऽनेभभेपप्मा, पर, परम्, भर, रमा, कृपामह्ता, महता, भरहिनामिति, इति दिदमददष्ठेद् 1 
ध 
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रमा ऽर मारमारमायुपसितं यमर्णवातर । 
पियो हरिं दषाचलोत्तमेतमेतमेत मे, ॥ २५ ॥ 

स्मेति । रमा टक्ष्मीः अयीगाज्निगेब 1 स्यन्सोपे पञचम्य- 
धिकरणे वेति पधी! मारमासे दरः मो ब्रह्मा वयाचुपासि- 
चथरम् आर भाप) हेमे पिषः! महुद्धयः ¦ टषाऽऽचरीच- 
मं श्रष्मेषाशद्रिमिस्यथः। मशसावचनेरेति कपषारपः । इतं मा- 
भप एते नाम च दरम् एत भाप्तुत । शण गतो शत्पस्माधोट् । 
नगस्वरूपिणी अरमणका वा उचम् ॥ २५ ॥ 

तातुमप्रच्युता वारिजतिक्षणा 
खं नतान् ध्वस्तदेवाऽरिजति क्षणात् { 

२५ शमा अणोत्रातत मारमारमाद्युणसितं ( मारं कास माप्यती- 
ति मारमारः पिकः, मो र्मा, तद्द्विभिवपानितं) यम् मारभा- 
घ 1 संथवा रमा मारमादयुपासित्तं (मारस्य कामप्ययामा स. 

कमीष्तदादिभिः सन्द योदिशेखुपाल्तित) यम अर् (शीघ्रम् ) आर 
श्राप, हेमे धियः दरषाचखोततमेतं ( एवपवैतात्तमम एतं प्राप्त, यचम- 

प्टचाखिनमिति यावतत् । ) पतमर ( मगचन्तम् ) पते ( आगच्छत, 

श्राप्युतेतति यावत ) इति निजबुद्धि रमाधितस्य सषवत उपाघ्त- 
नै प्रवर्तय 1 

२६ हि छोभितश्छीः ! ( छोभिना धीवेस्यस्तादसे ! ) मचत्वरान्व- 

लोपाऽदिमांपे {८ पपतिनिरनादरेः खुधस्पे | ) क्षणात् ध्वस्तदेवा- 
$प्जित्ति (श्चणमाेण नादितदैष्यसह 1) इन्दिरे ! नतान्, श्रातुम् भ- 
भच्युना ( सेनद्धेति यावद् ) वारिजतिश्षणा ( कमरनेश्रा ) त्वम् स~ 
पुसा मर अ्साष्पाितम् (स्म, मर म मर्म र्मा, रार, भारमाप्मायुपाहरितम्, ( समा, अस्म्, आर्, मृर्मापुषा) पितम् त 

गूपापममेतम्, पतम्, एत, भ 1 त् एनि ब्र) 



४८४ सटयास्याऽत्रनरणे छश्मीपसदस्ने 

पातकरादिनिदरे पाहि मां शोभित- 

श्रीरषध्वान्तरोपाऽहिमां ज्ञो ऽभित्तः ॥ २६॥ 

आतुमिति हे इन्र ! हे गोभिता श्रीः संप्धस्या्ततपयुद्धो 
भो क्षणाद् घ्स्तं देवाऽरी णां दैत्यानां जाते समूहा यया भवमवं 

धन्त तस्य लोपे ने अहमांशुः सुमेस्तत्पम्बुद्धो नतात्नघ्राच 

जातुप अभच्युता अप्वलिता त॑ मां षात्काव् अमितः सक्तः 

पा रक्षव्यथेः । स7निणीररत्तमर ॥ २६ ॥ 

स्दारऽमन्दा ऽऽरामं दारा मन्दाऽऽरा- 

द्याभरि्ना दैयरः सओषाऽद्रिंतं प्राप्ताः । 

सारात्रासारावासारात्रासारा ऽवा- 
गादः शु्गारी यस्याऽऽतान् सभतम, ।। २७ । 

मन्देति । दैसरिदौराः श्रीः मन्दानां जडानाम् भ्रारादू दते 
ऽपाधीन् दन्त तादृशः सन्तो मन्दाराणां कल्पदूण(म अमन्द 

सिनः पातकात् मां पादीति खस्य पातकाद्रेक्वषणं याचते! 
२७ मन्दाऽप्यादूव्याधिघ्नाः (मन्द्यानाम भरद् दूराद् ज्ययिधाः 

साः ) देष्वारद्ासः मन्दारस्मन्द्ाऽऽयामं ( मन्दारबक्षाणममन्द्ा 

अहा माराम उपवनानि यस्मिन् तथा भूतम ) तं शषा प्रा- 
शषः । यस्य ( परचनस्य ) अवाक् ( अधं ) सारावासाऽधरावाऽधसा- 
बाऽभ्नासा ( रलयारक्याते साखाष्स्यासा शुक्षास्वासनः पक्लणः 

तेषामासयवाणां खनानामास्तारस्य परम्पराया आवासा वस्तिः, नाना- 
षपष्ठिचिरुतस्वानेम्र् ) भाकतदा ( स्वैनो व्याप्ता ) यस्य शृद्ाखी आर्ता 

नु सभतम जार ( प्राप ) दति मा्तैजनमनोविनोदद्ययिःनि सम्यदष- 
दारे भभवचत्या येतार प्रात्तिवाद्यनि | 

---------------------~-~~_ ~~~ 
१ मन्दएऽमन्दाऽऽरामम्, दारा मन्दा$ऽएद्भ्याथित्रा, सरावसाऽऽरा१९६१ यऽ 

त, सार, भकार 
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पहन्तः आरा यस्मिन् ते ेषारद्रि माप्रा वस्य शृङ्गनी एि- 

खगपद्विः आनौन. सर्भतु रमयितुं सारः ष्ठः अवनभ आदः द 
द्धिः समर्थना बा यस्यास्ताटशषी भ्रास्ते । रक्ताययोकवतेधेस् 1 
शृङ्गारी वि्िनषटि-पाराः सारा रृषतल्प्दाप्ता यपां तेषां पलषि- 
णाणारागाणाम् आमारो भूमा यत्सा पुन्नाचा आङीदा व- 

श [शा [4 ५ 

ण्य् न भनति सा चेति । श्रीटीखाटतम् ॥ ५७ ॥ 

शमदमौ मदमौव्यह्रौ बहन् 
मधुरिपु धुरि पुण्यच्तां सिथत्तः 1 
व्रिनमतीनमतीव तवाऽचेक्रो 

निजगदं जगदम्ब जहाति च ॥ २८ ॥ 

मेति ! दे जगदम्ब } तमाऽयक्र। पूजकः मद्; सैपरणा- 
दिनः>पः, मौढ्यमज्ञलम्, एतौ हर्तस्तौ शमे! बासनायागः, पमो 
याफ्रतरोध,स्तौ अहन् स्व+कुैन् पुण्यवतां घुमर स्थितः सन् 
तमं पत्ति मघुरिपुमतीत्र नमति, च परं निजमदं भनरोगे 
जाति । ओहक्यणे, फठेरि छद् । द्रुतविलम्वित्तप् ॥ २८ ॥ 

जननि स्वया परिचरल्सुरकि- 

न्रकान्तया नयजुपा स्तुततसा | 

श्ट दे जगदस्य ! तवाऽचकः मदमोव्यदरौ ( भ्ृफारगोरुष- 
नारकी ) उमदमो वन् पुण्यकारिणामभ्रगण्यः सनू तय धनं 
< स्वामिनं ) मशयुरिपुम्. मतीव चिनमति, पच निज्ञगदं ( खाय णद् 
-संसारन्पाधि ) च जहातीति च्वन्पूजकस्य पुण्यखागपूदंफं शम 
द्गादिपराकतिर्धि्णुभक्तिः, समायु खनिृत्तश्च भवतीत्याह । 
स्र जननि ! पस्चिररसुरकिश्नरकान्तया ( परिचिरणनिरतषे- 

.वक्रन्नरऽङ्गनया ) क्तदरतनमन्नस्काऽन्तया ( छचनप्रजननरकनाए्या) 
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` हदि मे विना किमपि क्टतनम- 
ज्ञरकान्तया न यज्जुषा स्तुत्या ॥ २९ ॥ 

जननीति । हे जननि ! कमतः छतः नमतां नर्कस्याभन्तो 
यया एमं परिचरन्त्यः चेवमानः पुराणां किन्नराणां च क 

न्ताः पा पुनभषजुषा सशास्ेण यजुषा वेदेन स्तुतफ् तया 

स्वया दिना मे पप हद {किमपि नाऽस्दु 1 असर सुव, माये- 

नायां छोट् 1 भमिताक्षरषहचष् ॥ २९ ॥ 

मेव सेव्या सुष्णां तव स्थिरं 
` रमे यतो धाद्वनायके बम् । 

उरो हि शौरेख्दधेस्त्वमग्रदी- 

रमेयतोयादवनाय केवखम् ॥ ३० ॥ 

त्वमिति। है स्मे ! यतः याद्बनायफे दरौ स्थिरं बलं 
साम्मी तव् शक्तिरूपलाव अतः अपेयपपरिमितं तोयं यस्िन् 
तस्मादुदुरनिमैय शौरेः उरः वक्षः जगतः केगखमबनाय रक्तायै 
अग्रहीः, अनः सुरशां पंपां मेद सेव्या ऽसि । वंशस्थं च्म । 

मयस्लुषा (नीतिपूर्णन) यज्या (यन्न) स्तुनया स्वया विनामे ष्टि 
किमपि नास्तु, इति निजहदि भगवलयाः केव स्फुरति प्राथेयते । 

३० द र्मे 1 यतः कारणात् चादवनायक्ते ( दरौ ) तव बलं ( श~ 
क्तिः ) स्थिरम् पये त्वम् अमेयता यात् (अपरिच्छिश्नललात ) उदधेः 
सकादात् शोरिः उरो ( घश्चः ) अयनाय ( जगद्रक्षणाय > केषलम् 
यप्र; ( साद्धिना ) सत्तः स्वमेव सुशो { बुधानां ) सेभ्येति दरो 
भभवम्ती जगद्रह्सणाय दरिवक्षःष्वलमाधिता त्वमेव विवेकिनां घे. 
पत्प्पहद | 
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सारसं भरितवती सतारस- 
माननां हिमकरोपमाननाम् ! 

` देवतां प्रणमतो मुदेव तां 
वेदनादमहितां न वेदना ॥.३१॥ 

सारसमिति । सारसं कमं भितवर्ती सथिता?) सारसः 
पक्िदेन््रोः सारसं सरमीस्हपति विशः । पुनः जारं भेषए ष- 
त्संमानने पूजने तेन सरितां, यद्रा सारं चक्रं तेन सहिते विष्णुं 
समायाति सा ! नन्यादिस्दार्स्युः । इवशब्दो वाक्यान्तदधरे । 

पुमर्हिमकयेपपप् आननं पंस्याः सातां चन्दयुखी मित्यर्थः) तथा 

वेदनादेन वेद्ष्देन महितां पूजितां देधतां मुदा परणपतः दुस्तः 
वेदना दुःखं न भवतीति । रथोद्धता इत्तम् ॥ ३९ ॥ 

सा मयि देयादीक्षां रमा ऽऽतैरक्षायैमाद्दे या दीक्षाम् । 
यत्यद्जरजनतानां सुगम दिव्यधामजङ्जनतानाम्॥३२॥ 

सेति । परस्पाः पद्रजकजयोभेतानां नडानामङ्षानां जगत्तानां 
जनप्तमूदानाम् । प्रामजनवन्धुभ्य इति तदं । दिव्यं धाम मो- 

३१ ्वारसं ( पद्मं ) धिनवर्ती, ससारसमाननां ( धे समानम- 
दितो) दिमकरोपमाऽऽननां (चन्द्रसद्दमुखीं ) पेदनादमदिता (वेदि. चादाम्दस्तुनां ) तां ( धर्ता रमासूपं ) देवतां प्रणमते वेदना 
६ ङमखं ) नेति स्वां प्रणमतः पुसो बुःखाऽचुसवो न भवतीत्याह । 

३२ या ऽ्चोनां रश्वार्यं दीक्षां ( चतस) मवद, प्छ यत्प वजरजनतानां ( यज्रयाकमलनश्नाणां ) जरुजननानां ( लडपोर- 
कयात्त् जडानां जनतानां जनखमूदानां ) दियं धाम सुगम, सा रमा 
मयि शा ( कृपाकटाक्ष ) देयादिति मये्ाणयूदीतदोश्षा नतजनदि- 
स्यपद्ह्ान्रो गवती मपि रपाक्टाक्षं विद्धिर्पस्दलाह् । 
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करूपं सुममप । अपि च या आशत्तीनां दीनानां रक्षार्थं दशाम् 

आदद् जग्राह साः रमामि ई्तां कृपाक्रयक्तं देषद् । अ 

मसैमुनाऽन्स्यपदगतः सर्ैनरणगो यमकालङ्करभेद. । छतं ला ,. 

यौगीतिः। इदमेव द्वयं श्रीर्िलररवाणीयानिति पञचाशच्छीकष- 
यैनतं ज्ञेयम् ॥ ३२१ ० १ 

कमर राजीवानां कुट स्थिता दं गतिः परा जीवानाम् | 
जगदाराध्या यन्ति श्रयस्तवां ये कताऽऽद्राध्यायन्ि॥३३॥ 

कमले इति । हे कमे ! राजीनानां कपानां कुठ सि 
ता स्वं जीवानां प्रणनं परा उच्छरष्टा गतिः प्राप्यख्यानमसि 

अतः ऊृताऽऽदरा ये नरास्त्वां ध्यायान्तः ते जगता अरा 

ध्या अचनीयाः सन्तः जनेय; यन्ति माप्ुबन्ति । इण् गतात्रि- 
रपस्पाष्ठ ॥ ३३ ॥ ६ 

किप महोदरेषु प्रथमं मधुैरिणो महो दरिषु । 
जमति सपर्या यस्य स्थिरफटदात्री सुरदपयायस्य ॥|३४॥ 

किमिति । ु्रोरिष्टदात्कररपतरोः पर्यायस्याऽपरणन्द- 

३३ हे कमले! राजीवानां (कमलानां ) कुले ( खमे ) सिता रषं 
जीवानां प्राणिना पया ( उत्कृष्टा) गतिः ( ब्राप्तव्या ) भक्ति, ये 
तादः ( सादराः सन्त- ) त्वां ध्यायन्ति जगदाराध्याः ( लोक 
पूज्याः ) ते रयः ( कर्थाणं मोक्षरूप ) यन्ति ( प्राध्नुषन्तीति स्वमेष 
श्षणिनां गति.र्त्वद्लानं च तेषां कल्याणकरं मवतीलयाह् 1 

३७ महाव्रिषु { अतिमहन्घु ) मधुेरिणो दरिषु (म्या) कि- ` 
अपि ( अनव चनी) प्रथमम् ( उछ ) महः ( तेजः ) जयतति, सुर- 
दुपरयायस्य ( कलठ्पतस्कार्यनवहकस्य वदान्यस्य ) य्य (लस्मीः 

महस" सपय ( पूजा ) चिस्फलदाश्री ( सविनदवरशरुमफकलयधवा ) 
मपतीति भगवनोनेजस. पूजय! ऽ्ववश्चुमफलाऽषाक्तियेवदीलयाह 1 ` 
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यद् द्वितीयस्य महसः सपर्या पूज {स्थरमिनावि फरं ददाति 

सौ अक्ति तन्महथ्था तथा उदारेपु समरेषु मघुपोरिणः दारेषु 

सीएु मध्ये {किमप्पनिर्वचनीयं भथमपायं पूज्ये षा महुः जय- 

- तीसर्षः ॥.२४॥ 

` धिष्रतँ. हरिणा ङ्न 
` स्रौ प्रतिवददाननां हि हरिणाङ्कन । 

' प्रणमन् जननि विडजा 

जनो भवि स्यात् स्वबन्धुजननिविडेजाः 1 ३५ ॥ 

धुनाति हे जननि ! हरिणाङ्केन चन्द्रेण प्रतिव्रद्त् भतिस्पर्था 

कुरवदान्न यस्याल्तागर् पं हेणा कृष्णनाऽदून उत्सङ्घन पूना 

सां भणगमन. जनः स्वयन्धुपु सिवदम ओजः यस्य स सन् भुवि 

पिहौजा इन्द्रः स्याद्राजा भवतीसथेः ॥ ३५ ॥ 

करुदोदधिकन्या यं 
पदरयति विद्यात् स तात्रदधिकन्यायम् । , 

६३५ दे जननि ! रिणा कुन ( उर्सङ्धेन ) धूमा, दरिणाद्कन 
( चन्द्रेण ) प्रतिवददाननां ( निरपध्रेमानमुर्खी ) स्वां भणमन् जन 

स्वचन्धुजननिविडोजाः ( निजवान्धवेषु सध्ये सविकेधतेअस्कः ) 

खम्. मुवि बिडौजाः ( इन्द्रः, सजा ) स्यात् इति स्वतप्रणप्रेन जनस्य ८ 
स्दवन्धुपुं तेज अ्रसरति, राञ्यश्रात्तिश्च भवक्तीघयाद । 

३६ कलद्ोद्धिकन्या ( छुघरेद्धसुता रकष्मी; } यं पश्यति स्त 
ताचत्त् जुिकन्पायं ( साविद्रोषं न्यायशास्न ) चिचत, पव त्र 

धीयिष् ( निचिलव्रेद्विदुपा ) जिवफपकषवितानिन ( चिजितवा 
द्र 



४९९ सष्याययाध्वसरणे छपा 

जितकथकवितानेन | 
तयीविद्! ङभ्यते- च कविता, ऽनेन ॥ ३६ ॥ 

करेति । फलगोदभे$ाम्येः कन्या रष््मीर्य जन प 
श्यति कृपया ऽवरोकर्यात स पुमान् तावदादौ साकल्येन बा 

अधिकं न्यायं शासं प्रिधाज्ञानीयाव, चेत्यपरं जयीम् ऋग्यजः- 

साम्पा वेनति तेन अतः जिनं कथकानां वितानं विस्तारे 

येन् \ वितानो यज्ञविस्तारोष्टोचेषु -करत्कर्मेणीति विश्वः। अ- 

नेन पुषा कविता किख ङभ्यते प्राप्यते । इरुभप् प्राप्न 

कर्मणि खद् ॥ ३२ ॥ 

श्री सेवानरकेषु 

लया ऽथ्यतां हरिस्ताढ्धवानरकेषु । 
सां विनिपात्य न घोराः 
शुचो यथा नयति किं तु पात्यनयोराः ॥ ३७ ॥ 

श्रीरिति । दे श्रीः ! अनयं निष्पापम् उरः हृदयं स्य ह- 

४ 

[1 

दिजनेन ) अनेन किना ( काव्यरचनाद्यक्तिः } लभ्यते शति रमाक- 
* टाकशश्ितस्व वेदन्यायज्चाखविच्वं वद्जयः वावितालाभश्रष्येता- 
नि कटानि सिष्यन्तीस्या्् । ५ 

३७ दे शी" { मनयोसः ( पुष्यवक्षःस्यलः ) दरिः इताऽऽछ्यवा- 
सर्केषु ( उपाक्तितधनिषरूपवानरषु ) सेयारूपेषु नरफेषु मां चिनि- 
पास्य घसः (दारुणाः) द्यचः (सोाकान्) यथा न नयति, कि तु पाति, 
सथा न्वय( मय्येतापिति धनिकलेवारूपद्चरयेषु माम पातविर्वा यथा 
मां ्वाचत दवार्ता स्वपा स प्राध्परतप्निलाद। 



यमक्षस्तदफः १४॥ धर् 
। , 

गरः इताः भक्षाः आढ्या धनिन एव वानराः कपयो यैस्ते- 
यु 1 शेपाद्धिभ।पेतति कपू । एताच्ेषु सवरादूपा ये नरका निरया- 
ऋ्तेषु मां विनिपास यथां येन अकारेण शुचः शोकान् न नयति 
विं उ पाति रक्षति तथा स्या रम्या अर्थ्यतां पराध्पैता- 
पिदर; ॥ २७ ॥ 

सततव्रिकाराऽकस्पं 

‡ प्रतो ऽह देहुमस्ब, कारकेस्पम् । 
कुमवादाञ्ु मवा र 
स्वयमुदर्यो रने सदा गुभव्रया ॥ ३८ ॥ 

सुतपतेति । हे प्रम्ब { हे रमे ! सततं सदा निकारा 
सेगाः भ्राकटपानि भूषणानि यस्य 1 आकरपेपौ नेपथ्यि- 
त्वपरः । यद्रा सततं विकाराः यौस्मन् भरते एव भ्रकरपमस- 
मर्थं का्एकसप वन्धनशारासटशे, कारा स्याद्वन्धनाऽऽख्ये 
इदयमरः । देर शरीरम अदं कविः माप्नो ऽरिप,"अतः सदा सर्म. 
द शरूुभवया करपाणीवीशषषटया कुत्सित्ताद्धवातपंसाराद् स्वप् 
आरमनिव उद्धारयतुं सोस्यः अस्मीयर्थः ॥ ३८ ॥ 

साससाऽराऽक्ञान- 

स्थानेन किमस्ततेजला राज्ञा नः 1 

३८ हे अभ्व \ रमे 1 अदं सततविफारास्कटद्पं ( सन्ततीयकारिरस- 
यै) कायक््पं ( षन्धनाखयतुव्यं ) देदं पापो ऽस्मि, सद् श्ुभवस्या 
{ कदयावान्वा } भवत्या कमव ( 'इुस्तितसंसारात्त् ) खच 
"उद्धा इति देदयन्धं प्रा्तस्याऽ्मनेः संसासोद्धारः प्रथयते 1 

,३९ हे शर; ! साराऽस्रायऽश्षानखःनेन ( सायऽसारविच्चार- दिपुरेण ) मरस्ततेजघा ( नरएतेससा ) रशा नः क्रिम् १ जभिमानस्- 

५. 



४९२ सव्याख्या$चतस्ने ठष्णीसदसे 

श्रीस्खयि मानसमेतद् 
न्यस्येम वरिमुक्तये ऽभिमानस्तमेतम् \\ ३९ ॥ 

सारेति । सारश्चाऽसारश्च \ सासो वले स्थिरे चत्यम- 

रः 1 तयोरज्ञानस्य स्थानभूतेन तथा अम्तं तेजो यस्य तेन रा- 

ज्ञा नो ऽस्मान् परति किं कार्ण (न किमपीति भावः। ह् शराः ॥ 

आभिपानेन समेतं युक्तम् इदं पानप्तं वियुक्ते सुक्यथ तवि 

न्यस्मेम वयमिति शेषः ॥ २३९ । 

व्यित विन्देमहि ता- 
मिन््रादिसुरैनेवाऽरतिन्दे महिताम् । 
मध्यमतारक्वणौ- ५ 

ऽभिहिता या नखनितोरूतारकवणी ॥ ९० ॥ 

व्यक्तमिति । या श्रीः मध्यमेन अकारोकारारमना ता- 
रफप्य प्रणवस्य पर्गेन उकारण अभिहिता उक्ता उकारबाय्ये- 

मेतं ( साऽदड्ुरम ) पतम्मानसं विमुक्तये सवयि न्यस्येम ( स्थापय" 

म) दाति अवियेकिराजोषसरपणेन न।ऽस्माकफं प्रयोजनं, मेोक्षप्राप्तये त्व~ 
य्यवस्डीयमनो निवेश्यमेद्याह । 

४० या मचघ्यमतास्कवणौ ऽमिंहित! ( अक्ारोकारमकारधटिदस्य 
सारफस्य “मोम ्याकारकप्य मघ्यगन घर्भैन उकरेणाऽमिद्ि- 
ला, उकासवाच्यत्ति यावतत् ) पं नणलितोख्तारकवष्पे ( करसह* 
विजिवमदान्प्रवणो, _ उज्ज्यरनसेति यावत् ), शन्धादिदेवैमेवे 
ऽपपिन्दर महितां तां व्यक्ति (रमारूपा) विन्देम ( लमेमदि ) इति म- 
गवतीछाममासाप्ते 1 



यमकस्तवकः १४॥ ४९३ 

स्पधैः । तदुक्तं शदरपादकृतप्रणवन्पारूपानि 1 
“अकारः पम्नजः भोक्त उकारः पथ्रलोचनः। 
पकारः श्रष्टरः प्राक्तस्तस्मादेतन्न पाऽऽत्मकप् ॥ 
अफासे भासती परोक्त उकारः कपा स्मृता 1 
मकारः श्षाङ्करी भोक्ता पस्परादेतच्रपारमकम ॥ इति । 

अन्यच्च उपरति पात्रा तपप्तो नि्पिद्धेणति फालिदामकृत- 

कुमारसंभवे 1 उकारः शाक्तपरसेन पष्ठनायूरसिमर्पीरषा- 
तेः ! साहित्यरवाऽऽकरे ऽपि! + 

(ाक्तिग्रहं व्याकरणोपमान- 
कोशाऽऽप्रसास्याद्यवहारतश्च । 
वार्यस्य शपाद्ितेनंदन्ति 
सान्निध्यतः सिद्धपदस्य रद्ध” ॥ इति 1 

तापर इन्द्रादिभिः चर्मः नवे नूतने अरविन्दे कमले 

म्वा पूजता खक्षपीरूपां न्यक्त विन्दमहि वयं भाप्सुयाम 
इत्यर्थः ॥ ५० ॥ 

हतसदरिद्रव्याधिश्रितमुच्छिचनदुदरिद्रब्यायिः । 
अतुखद्रा या देवघ्णुत्ता सा रमा ऽत्र पायादेव ॥९१॥ 

हूनेति । याहृतं सतामसीणां द्रव्यं पया सा अपिभरि- 

ह या ,छनसदस्िभ्या ( अपषटनोत्तमण्डुदरव्या ) उन्नय 
देरिद्वव्याधिः ( उभ्पूरख्तदचु्वरिद्रषीडा) यतुलदपा ८ भिख्प्म- 
दया ) देवप्रणुता सा रमा गाधिश्रिनं ( समनोव्यथं ) मामश्र पाया- 
देदेति निजपाखनमाश्षासते । 



र्थ सव्याख्पाऽषतरणे रमसे 

तमथिकं रितम आव मनोन्ययां ब ऽऽध्रितं उचितः नाशि 

तः दष्टः द्द तद्रूपो) व्याधिषया सापुरद्ेह्ादिमिः भ 

कर्षेण तुता स्तुता, अन्यच्च अतुला निरुपमा छपा दया च 
स्याःसा परमिद्धा रमा श्रिततमाधितं मां भति अत्र इदा 
फ पायत् रक्षतु इत्यर्थः ॥ ४९॥ 

दषितभवनदया ऽग- 
स्तन्येशः कर्चनितो सखश्रवनदया ऽऽगः 1 

सो ऽनमिभवनदयागः 

सोढा प्रमवेत् त्वया ऽभवनदयागः ॥ ४२ ॥ 

शोपितेति ॥ पतः भवरूपो नदो यया तथा ऽगवतय- 
गतवय स्तनौ 'पस्याः सा तया पुनः फचनितः उत्मभः वनदः 
मेवो षया तपा स्रपास श्यो भगवान् नास्ति अभिभवः भ 
त्िपेषी यस्यास्तां दयां गच्छति तादशः.सन् आगः अस्मव- 

पराधान् सोदा प्रभवेद्, कीदृक्षः अपवन जननाऽऽभाे मो- 

४२ योपितमथनदया ( शुष्कीरूतसंसाररूपनद्या ) अगस्तन्या 
^ पधेतोश्वकुचया ) कचलितोरपमथनद्या ( केशाविनितपौढभ- 
चया) त्यया अनमिसषनद्यागः ( अतिरस्छृतव्यागामी ) गमव- 
नक्यागः ( अपुनमेषप्रदपूजः) स सो ( हरिः ) आगः (मदीय. 

मपराधं ) सोढः प्रमयेत् ( क्षमेत ) इति स्वया सहितो सगवान 
मवूपराधं मपयेदिष्ठाश्याप्ते। 



यप्रफस्सथकः १८1 ४९५ 

स दयति ताद्णो पागः पृजादिरथस्य सः अस्प बाघुदेवस्प 

भूवन वैकुण्ठे वा ॥ ४२॥ 

स्वँ हि सुधी राजयति 

सतुता स्त्रयः प्रमानिधी राजयतिः । 
भवति स, घी राजयति 
श्रीस्तं, स मुवो इत्र सोदधीरा ज्यति ॥ ४३ ॥ 

ल्ापितति! हे श्रीः! यः घुषीः स्वां स्तवैः स्तता एता 
राजपति नीराजयति, इदं सर्दपजोपरुक्षणम् । स प्रमानिधि- 
ज्ानसागरः साजयत्तिः यतीनां राजा भवरह्ति । अत्रा ऽमुस्वा- 
रस्य चिजत्वभद्ाऽभति प्रमाणं वा्मद्यङकारे । नाऽनुस्वरविप- 
ग हि चिज्मङ्गाय कर्पत्त (ट) इतति) राजदन्तादिस्यम । धी 
द्विसे रनयदरुद्ृरुते । सः अत्रोद्धेः इरया जेन सदिता 
युत्रः जयति । श्य मये च वारिणीति कोक्षः ॥ ५३ ॥ - 

अक्ततमानायतया 

स्वच्शा कमले सुरोत्तमानायत या । 

४३देश्रीः { प्रमानिधिः ( तखवित्) यः खुधीः स्तुतां र्षा 
स्तैः रजयति ( कोभयति ) स राजयत्तिः ( यत्तिराद्र् ) मवति, धीः 
शुद्धिः तं सजयतिं ( राजानं करेति, सष्मबुद्धिः समू सं सजा मधदी- 
ति यावत् ) अनश्च सोदरी; ( उदधेः सेसुददस्य प्या जलानि तत्स- 
दिताः 'लायस्जखान्ता दति यावे ) मुवः जयदीति चच स्तुव्या योग, 
सुयुदि.ऽयःजयः्ामो भवतीत्याह । ^ 

४४ दहे कमले {या (ते दक् ) भक्ततमान् सुरोत्तमान् सायत 
€ प्रापत् ) तया स्वदया मसमानाय ( निर्पमाय ) प्रयसे (मोः 
षरूपरदयाणभ्रातये ) सानायतया ( जासङ्ूपततया, 

(5 नि शरम्धस्वेनेप् 

यावत्) व्िष्युतं मवं ( संसतारं } एतय इति ' अतिमपेवो म 



४९६ मस्याद्याश्यतरणे ट्म 

्िश्रतमानायतया 
इामय भवं प्रयतत ऽसमानायं तथा ॥ ५४ ॥ 

भक्ते 1 हे कम्र ! वं भक्तनम्रा एकान्तभक्ता अनः 

यो जालं यस्याक्तस्या भाघरसत्ता तया एवै छर पु अना- 
यत्या अि्तृतया पुनः ममानाय केव्रछाय नेयते पोक्षाष 

त दाहंमयधः । विदधतो विख्यातौ मान अभिमानः आयतः 

भर्माव्र) यस्याः सा तया प्रसिद्धया खस्य दशा मतमस्पः 
स्तस्ारं धमय नाशय इ्पर्षैः ॥ 4४ ॥ 

श्रीः परभागवती य- 

म्यभिष्टता सा मुकुन्द्भागव्रती यम् | 
फणिव्रपमाऽगवतीयं 

पश्यति भाजतते पदं स भागव्रतीयम् ॥ ४५ ॥ 

ओरिति । परभागवती युणोत्कपेतती 1 परभागो युभोत्स- 
ई इति हैमः । पुनषामभिगमष्टता पकुन्दस्य भगवतः इयं यु- 

कुन्द भागवती क्षितिमागततादीना भाष्पे साघुतोक्तेःफणिरपभ, 

प्मिन्या निजदा। पस्माके मोक्चक्टामाय वन्धर्पं सतारं शमये 
ति प्रायेयने! 

४५ परमागवती ( ग॒णफेल्रृठा ) यम्यसिषटुना ( सेयमिभिरसितः 
स्तुना)सुकुन्द् भागवी (मुकुन्दस्य मत्. इय नपल्ली)फणिद्वमाऽगच्दी 
( फष्ये््राऽ्च यती, चापरेखचास्तिमोति यावत् ) सय शी पदय- 
तिस भागवसय ( माम्यचर्भ्यन्धि, ग्यवद्गम्यभित्तियावत्।म 
सबन्सुभयन् चाः) पदं ( वेकुण्ठ ) अजते इति भमवताकराक्षवीक्षि- 
चस्य घकुऽठर्रप्तिभवत्तालाह् 1 



यगकतषकः १४॥। ४ ४९७ 

फगि्रेघ्ठः तत्स्गको ऽयः अगः परतः तद्रतीय॑ सा प्रसिद्धा श्रीः 
ये जनं पहपति स भगवत; महाभाग्यवतः इदं भागवताय) 
षदधान्छः । पदमजति । यदा सगपतः" इवं भागवतीं, वा- 
नापथेयस्येति छमसमे साधुखमर \ (भागवतीयत्वेनैव पारेसम- 
प इति भागप्रतमयेगाव ॥ ५५ 

मिध्यातनयाऽऽचार्पारहितेनाऽन्तस्तय। ऽच्धितनया चाय 1 

ववं चित्तन याचायौप्रभतीरितरा नमच्छितनपाचायी;॥४६॥ 
मिथ्येति । हे चित्त ! सया गिध्या निरर्थया तनयानां 

पुप्राणाप् आचारमस्य भावः आचार्या आचारं तपा रहितेन 
सता अन्तः स्वमध्ये अध्थिननया श्रीः आचार्या आ समन्ता 

स्सथ्चायौ । ण्यन्तात् । कि चत्व आपा चण्डी भ्रभृतिषीपां 
ताः हतर देवताः न याच न भार्थय । कीटकशीक्ताः १ नमन्तः न- 
मस्यन्तः शिताः दुला मे नयानाप आगमान् आचायः भन 
क्तारो(१) यास्ताः । नितिते दुरे शिनमिति मेदिनी । सकरमनोर- 
यषूरणकारर्णीम् इमां श्रीद मपहाय वार् नारं श्तमाऽऽकरुलित- 
तया कामिनी मोमसन्पतनयतस्फारकरणव्यापृतत्तया एथा पुनः 
पुनः कुतः श्राप्यत्ति १ इति भाव्रः ॥ ४६ ॥ 

४६ चित्त | मिध्यतिनयाचायौरहिनेन (खवामूतपुत्राऽधनायीपरभि- 
सा समन्ताद् रद्वितेन) रथया ऽन्तः खन्धितनया चायौ (संचारणीय। ) 

पद स्वं ननचछिननयाऽपचारयाः ( नमनां रिनस्याऽत्पस्य नरस्य ता 
चायः प्रयोचधिकाः ) सायभभूनीः ( मौरीप्रुताः ) शनसान यानि 
निथ्यामूनयुतरमषनीनां परिचरण कार्यं विहाय त्वया रध्वीष्ये- 
या, मणामलामल्पनीनिवेभिनीनेयं दिदेवता मा फ चित् स्वं याच 
स्येति निजं चिचम्रनुद्राह्ति। 

३ ५4 
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मां हरिरामा ऽऽयतया श पुनालेनसां विरामाय तय। | 
प्रथितकरामायतया काके ऽप्यसुरे पर छपामायतया॥ ४५॥ 

मापति। या वू अपायतया निष्कपटसेन अष्ठुखदे ऽि 
चार्यैकारिताच अष्ठुरे ऽपि काके परां एपापायत प्रप्रा । 
अय गतावियम्माहदः । तया जयतया दादेः रामा सीमा 
पुना पावयलिस्थः 1 कीदशी सा एनसां पापानां विरामाय 

अयितः मरख्पातः करो यस्याः सा ॥ ५७ ¶ 

रारोवीरामस्य श्रीस्तव दुहिता नवोत्सवाऽऽरामस्य } 
अवनिमव्रा रामस्य प्रिया धियं नः सदोषवारामस्य ॥ ४८ ॥ ̀ 

राकेरिति 1 हे श्रीः , अस्य वारं रचि: सिन्धोदुदिता क 
न्या पुनरवनिषवा सत्ती नबोत्छवानामारामस्य उपवनभूतस्य 
समस्य प्रियास्षाखं नः दोपत्रहिण दोपष्रमुरेन सहितां धियं 
अस्प क्षिप दृरीकुरित्ययं;। अषु सिपगे इत्यस्माद् ॥ ४८ ॥ 

७७ पनसा विरामाय ( नाशाय ) प्रायितकरा ( प्रसिद्धदस्ती } 
हरिरामा (रमा ) अमायततया ( मायारहिततया, -छयुद्धचित्ततयनि 
याचत) असुरे फाके $पि (साऽपर।घे जयन्ने $पि) परां कषाम आव- 

तया ( प्राता ) तया ( वर्या ) आयत्ता (दीधया ) णा मां 
पुनात्वति कदा्षक्चिपेण स्वपावनं याचते | 

४८ दे श्चीः {अस्य वयां यक्षैः ( समुद्रस्य ) दुदिर्ता,; ननोत्सवा- . 
ऽऽयामस्य ( नवीनोत्सनोपवनरूपस्य ) मस्य ` परिया अवनिमवा 
(पृचव्युनपनना सीनार्प) त्वं सदोपवारां ६ दोषसम्रुदसहितां ) 
म धियद् अश (म््षिप ) इतति निजयियो दोपदूसेकस्यं प्रार्थयते । 
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इरिसुरदारुष्येनःस्थितिभुपि वद्िवद्भुयदारुण्येन । 
शरृतवम्दारुण्येनत् स्वीडे दैवततमसङ्कि दारप्येन ॥ ४९ ॥ 

हरीति । एनसः पातकस्य स्थिति वसतिं युप्णाति नाश- 
यनि तस्मिन्, तथा भृताः पोदिनाः बन्दारबः येन तस्मिन् । च- 
न्दाररभवादके इयमरः । दरि्षटपतिरेव घुदार पस~ 

` तिभुतः करटकः तस्मन् आरुष्यन श्रीधिधारूपेण "वाला 
सनिभाग्मिवादना तस्या आरक्तसवथनाव. । रक्चितत्तक्षगया 
रिण वु व्ठिबत् ठतासद्शषम् अभूत् शते वष्टियव ' दरौ स- 
रुप बभूवेति भावः । एनद् दारुण्य कठिभस्प मापः दार 
णप तेने अपताङ्च अभापवत् देवतं श्रीरपादेन्पार्पम् आदं स्वौ- 
मीरपर्थः ॥ ४९॥ 
श्रीतकरवाणी यान् पयति तेभ्यो नमांसि करवाणीयान् । 
हतशोकरवा ऽणीयान् दातुमनधौन्ुमप्रकरवाणीयान्॥ ५०॥ 

धीरिति । दितकरा वाणी यत्पाः सा अत्र कवभावध्ि- 

~~~ 

' ४९ आस्येन उपरद्धितम् (भसणवरक ) यच् (देवम् ) पनः. 
स्पितिभुपि (षापख्ितिधिना्के) शृतन्दायणि (षोविताऽ्भिषाद्के) दसिरदासणि { दरिरूपे कर्पते ) यदित ( ठता) ममू ससन ( मरय ) भसमन ( जस्) तदेनो । सतीत भ हरिम फर व सोमानां दयामीं शीषे स्मीष्याह् । ५० याच् अणीयान् ( सल्यद्पः ) अद सुम (ष्वथागस्वम्बन्िनः) मन्यन हातुं दितकस्वाणी पीपा इतरोकसथा ( मपष्टनवुःखण्ण्डा ) धीर्यान् पर वि ६ ~ ४ श्य कराणि, ति भगयतीदग्विपयान् 7 ौ ति तेभ्यो गम 
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, न्यः । समासान्तथिधेरनयलद्व चथा हनः शलोक इति एवः 
शब्दो यया भक्तशोकनादिकेति यात्रत् । सा श्रीः यान् पुः 

“पान् पपि तेभ्यः युमग्रकसः पुप्पसमूहा वाणाः श यस्य 
स कामः'तघ्य.इमे एुममकरदणी यास्वान् ! स भायथेग्येत्यत् 

दद्धसजनावकरपा्डरययस्य साधुखप । भनयोन् दतं रपव , 
इयान् अ्णीयानत्परपो ऽद नमामि नमस्कारान् करवाणि 
फपुमहौम() ॥ ५० 1 

महोदयासारभुजाखमातया 
्षहोदया सारभूजा सया तया । 
वरिरोपकोरतिश्यास्तदे विभा- 
व्रिङोपकारातिकशया ऽऽस्त देवि भा॥ ५१।॥] 

मह इति। विलोपकानामरतीनाम् अतिण्यस्यो कर्वप्पाऽततं 
ददाति वसमेबुदौ र देवि ! महस्तेनः ददानि तया, तथा सारम् 
उकम भुनक्ति तया, वथा महतः बिपुलस्पोदयस्य आसारः 

संपातः यत्र स भुजो यश्यास्तत्तवे यातया माया स्वया रम्या 

५१ हे विलो पकाऽरातिदायाऽप्तदे 1 ( विलो पफानां लोफनादाका- 
जामसनीनां रयन स्तेन अत्ते नाक्ं ददाति तत्संबुद्धौ ) देवि { मष्ो- 
दयष्स्पसुत्स्वयरतयः णद् उद यः१्वपर उद् वन्तसयत यने 
स्वयाचधी भुजा यस्याः सा मदोद्याऽऽसारभुजा, सद्या भावस्तत्वं 
चद् यातया माप्य ) महेदया ( तजोदापिन्या ) स।रभुजा 

(सर् शुनक्ति तया ) तया (भतिद्धया ) स्वया हेतुभूतया विभौ 
(दय ) इलपकाऽतिषया ( लाया भूम्या उपककारस्पाऽतिशयो 
यस्वस्तादरीी ) भा [ कान्तिः) मस्त { अवतैठ ) शति इसे भूस्युपका- 
रकारण प्रभा त्वद्धतुैेत्याह् 1 
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पूतया विभो देहटनायके इलायाः पृथः उपकारे श्रतिः , `“ 
श्रयो यस्याः सा भा. कान्तिः `प्रासत स्थिना । आस उपतरेशने ,+ ^. 
इत्यस्मा्टङ् ! अपं अ्धीऽम्पातसयुद्रकंयमक्ालङ्ारमेदः । तं: ` 
दुक्तं दण्डिना । ४ * 0 

‹ पकीऽम्पासः सुद स्युपचस्य भदपधगते पलप, १ 
पादाऽभ्पासो ऽप्पनकात्मा दस्यते स निदकीनैः॥।इति। 

ल 

वेश्यं शत । इदं पादाऽभ्यामयमक्चित्रम् ॥ ५१ ॥` 

2“ सुरक्षया देवहिता दृशा ऽवमा- क , 
५सुरक्षयादेव हि तादृशा ऽव मा 1 

. मदा रमे पेहि गिरा विहानता- 
। मुदरमेधे ऽहिभिराविदहाऽऽनता ॥ ५२ ॥ 

सुरेति 1 उदारा मेधा वुद्धवस्यास्वत्सम्बुद्धौ दे रमे ! अ~ 

दिगिरौ आनना माष्ठा श्रखुरप्णां क्षवदिवर देवानां हता हि 

तकारिणी, तथा अव्रपरा अनस्थिता मा कान्तियेस्याः, कान्ति 

मतीसपर्यः। रस्तणक्त्रौ वा ! जव रसणादाविस्यस्माच्छन्ययेतिमू- 
भयु1ऽऽम्मस्ययान्तो निपातः। खुप रकततति तया प्रसिद्धया दशा 
मा इत्ति माप अद रप्न ! अन्पयानामनेकार्थस्राद् 1 हि पुनः 

५२ दे उदास्मेधे ! { मह प्रकष } ) स्मे ! इद अदिरिसैं ( भेपा- 
चे ) आनता ( प्राह्मा ) स्थं सुश्ष निरा ( वाचा ) विहाननां ( हा- 
न्यभावें ) येहि ! पम्. अवमाऽछुरण्तयाव् (अवमा अथमद चे इरा 
स्तेयं नवान् ) छुरद्तया { छोभनया र्या ) देवद्वि ( खरदित- 

कारिणी ) स्वै ताया ( दितकारिण्या ) इशामा (माम ) अव द्दी- 
ति निश्चये, इतति स्हानिविनादे पारनं च प्रायेयते } । 
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५, 

युदा गिर विह्षनतां हान्यभावं यह देहि । इधान धारणपो 

पणयोः, दानेपयेक्े शत्पस्माष्ठोरि श्वसेरिदधाचम्यासलापथ- 

येाऽभ्पा्लोपौ 1 ५२ ॥ 

केवलं तुच्छत्रिमता दृर्णि कषितवामताः । 
फे वन्तु चछव्रिमता हरिणाक्षि तवामताः ॥ ५३ ॥ 

> केवलमिति 1 हि हरिणाऽप्ति ! तव ओंप्षता अक्षेषा वाम्. 

ता स॒न्दरता सा केवलम एकं तच्छानां विमता पन्या न भव 

ति चरं तु छविः कान्तिरस्याऽस्ति तेन न्दरेणेत्पधैः । इरि. 
णा श्रीङष्णेन के 'सुखीदपये ॥ कं वरराण भख ऽपिं च इत्य 

मरः १ आपता स्वनो मना अद्धृता, कि पुनरन्येशद्द्धरि 
ति भादः 1 यद्रा छृतिमता ऽपि हरिणा ते अक्षि त्वामा 
श्रामता इति तु वर(पध्ष्ठमिति भावः । यद्रा दरिणा मनोहरः 
णाऽपि भरता ते आप्ततवापता वरे शष्ठ चपा भवतितया 

श्रापतान तु सामान्येन इति भावः यद्राहेड् { तव वु्छवः 

द्विपा कर्ति भन्ने आपता भक्ते अपकतमेवेति । शदमर्षाऽभ्या- 
सयपरकृचित्नपर ॥ ५३ 1 

५३ दे हरिणाक्षि ! केवलं तुच्छविमताः ( तुच्छमसारं विर- 
मतं येषां तै ) तव अमत्ताः{ असंमवाः ) छिमता ( फन्तिमवा ) ह- 
रिणा क््िनवामताः ( विनाशिवषौमाग्याः सन्तः ) के जरे दलन्तु 

, (मजखन्तु) एति त्वद्नमिता निःसारविपसोनमताऽ्वलम्विनो सगथता 
विनाततसो माग्याः सन्ठो रया जले मजनिव्यादै 1 
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वैरस्य हनिदा ऽनेन सा <न्यासध्यन सा ऽदय तु} 
वैरस्यहानिदानेन मान्या साध्येन सा चतुः ॥ ५४ ॥ 

चैरस्येतति । अपरापे सलपि वैरस्य दुःखं तस्य हानिः छखं 
तस्य दिन समर्पणन मान्या श्रदित्री सप्यन शक्तिसुक्तिरूप्- 
फलेन साध्यति फलिता मत्रति, माऽम्या मायाः अन्यासाकाचि- 
सिद्धा यक्षिण्यादिः वैरस्य विधस्य निदानिनाऽऽदिंकारणे- 
नैनसा पातकेनाऽपराधेन देतुना अधि अधिकम् भराध्पीति 
अधिरदःखस्य निमित्तं यद्रस्तु॒श्वाद् तद्।ध्यव् । गो- 
श्चोसद्धयेति निपतते यत् 1 यस्येति लोपः । तद्दाच- 
रात आचरे किप । ईषदपरवे सति या श्रढुभरति तवर का 
साध्यति भावः! विपुलावृक्तम् ॥ ५४ ॥ 

दृपाचले ऽशङ्करतोयमान- 
वृषाचके शेकरतेदयमा न । 

५७ जद तु ( अस्मिन्नेव क्वम्रये ) अन्याऽस्ाध्येन ( दनरयुष्करेण, 
मदेकाना्येन ) सनेन ( स्तवेन ) वैरस्य ( विरोध्य ) हानिदा ( ना- 
श्ाध्रद्मा) सामा रक्षमीः ) साधि, ( साधिता, भ्नुङ्घटिना) एन 
( घास्ुयेन ) मान्या ( जग्द्र्णीया ) सा चैरस्यष्टानिद्रान् ( धैरप्पं 
चिरसस्वमशरीत्तिः, तरपदा खलान् ) द्यतु ८ खण्डयतु) भत्ति 
अनेन मर््त्ेन प्रसादिता भगवती अप्रिपतिप्रदान् खलान् ना- 
शयात्वर्याल्षास्ति { 

५५ द उद्यमानदवाऽचकते } ( उश्रमानस्य विधीयमानस्य घपस्य 
खतस्य चले, भून्बरुये 1 ) हे $भ्य] यद्ध; (उच्यमानेन विधीयमानेन 
षेण धर्मेण भचर स्थिरः धमेपूभे इति सक्ठम्यन्तं बरष्पचले श्यस्य 
विकतवणस्]) इवाचचे ( दोषाद्रौ ) अशङ्करना ( ननि -शङ्कमासक्त ) 
सद्ध्ोच्यमा ( शङ्कराय सुमकारितायाम् उद्यमो कारायाम् उम ध्यातथामूता 

प्रसष्यति, पष्प {~ 
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दृपाचटेशं करतोयमान- क 

"मेव खनेत्रै्ट दुदो गिरस्ते ॥ ५५ ॥ 

दपाचछेति 1 हे अम्ब ! इपाऽ्चले श्रोाड््रौ शडरतो्रमा 

दु कथायं करोतीति शङुरा तस्या भव्तत्ता जगतः छलं तत्र 

उद्यमः उद्ेगो यस्याःसासप पाडतिमां करतः हस्तात् न 

स्यननः त्याग मा कुरु मा यु्रत्यथः । तां रमां विशिनष्टि-वृषा 

इन्रः सङ्कटे सति वृषः नन्दी अवरलः कैलासप्तः तपोरीशषं 

यहुददेबमदि न बाट कामयत कि तु करतोचमानं करेल दरार 

पालदम्तस्वाड्यपानो व्यथां प्राप्यमाणो यथा भवरतिं तथाने 

गिरः बायी किं बहुना ते दशः दरे तरै वेष्ट कामत । 

उपनाएतिदटचष । इद पादज पाऽभ्यासयमकचिघ्रम् ॥ ५५ ॥ 

राजीव्राऽऽयतना ऽगवाहूमहतीं कुर्यान्मुदे नः छपा 
राजीवायतनागवाहुरषहत् कृष्णा न देवो ऽपरः । 

न्धं) फरनेषयमानं ( स्वन्मनिदिस्दौव्ारिकपाणिभिः पीड्यमानं ) 
धरपःप्चलं ( नम्दिकेलासद्वरं शिवं )न दयञञः, स ते दशौ (दटिपा- 
स्न् ) निरः ( भस्ताद्चच्वनान ) च वषि वाञ्छन्ति तन्मनििरद्वा- 
रपालकिङ्करनि-खायमाणं चिं न त्यज्ञः, स ते कदयाक्वचनान्यभि- 
वान्छति मग्रततीमादार्म्याऽतिश्ाये योधयति । 
0 { कमलाऽभ्छया, लस्मीः ) जगवाहुमहसीं ४ भ ) नः सुद कुया, कपागजी ( देथया राजते यः "तः ^ अगवतनागवाहुः ( दौयकरिशयण्डादण्डलमयाहुः ) देवः 

१.५ 



ये्रकेप्तवकः १४१ १५५ 

श जीवाय तनाविहापि रुखदा शा तवैवाऽऽप्यते 
राजीवाऽऽयत नायकं फणिरिरियौ ऽसौदयासोतताम्॥५६॥ 

राजेति । रानीवाऽऽयतना पद्माऽऽकया वती नो 
ऽस्माकम् अगवाहुमदतीं पर्वततरिखर्थुखं युद फु्यव, नञ 
हरिमपहयियमदहमेव ऊतः भाध्यत १ इति चेव, नामव द्गवव् 
श्रायता दी बाहवो यस्य स इति ¦ आदिताऽग्यादलाच् 
साधुः । बादाघरः कृष्ण ए देवः उपास्यः, न अपरः 1 यद्यप्ययं 
सथा ऽपि स! कृपया राजतीति छषारान णवेशीरो ऽपि अ- 
धष्टगपराधं गणयतति५ तस्माच्छुदा ऽलुफम्पा न मव्रति, तवत 

दया आदौ सोतसां मवाहाणां राजीष प्किरिवाऽपारेत्ययेः। ता- 
दी सरी शृदाऽपि अयसे ऽप जीवाय रा इव धनपिव तनै 
एखद्ा, तस्माच्छुदधैवाऽऽप्येे इति स्वामेवमभ्प्थये, पद्यस्माजगत्क 
पाशके एव या ऽसौ भवती फणिगिरे; दरोषाऽचरस्य नायकं 
रिम आयत भरापव् तस्याऽरक्रनिवारणायेति भावः ॥ ५६॥ 

कौमारमारचयतः सफर तपो ऽस्य 
सा मारभारकनुत्तस्य इपाऽचङेन्दोः । 

म 

{ श्ण ) वा ऽवत ( दुःपन्पदः, खन्दोयद इति यात › अपरौ धियो ने, ( मधत न ) तच या दयास्नोचखां राजी फणिगिरेनोयकष 
हरि मापः पदापि (अस्मिन् लोके $पि) तनी साद्व (धनमिघ) सुद् 
श्छ ऽौ ( द्याखतोतसं राजी ) (अस्माभिः) स॑वाप्यते } इतति अग तो दुःखाऽपदारकत्वे ऽपि स्वदयाया एव त्नोपसंकमाद शुद्धा 
प्यव दया ऽस्माभिः भाव्यते श्त स्वेषाप्स्माकं सदं छयी श्त्याह् { 

५७ कौमार ( छमासऽ्वस्यायां छते ) तपः सफलं ८ 
म सवया एतं) तपः सफलं (दीपा, \ मदुभिति पाठादसोरयम भ्याम { | 

६७ ४ 



९०६ स्व्याख्या$चतरणे छक्मो षसं 

रामा रमा रहितकोपतया कृताऽरसमत- 
क्षमा ऽरमारविसुधांयु जयदयवन्यम्र् ॥ ५५ ॥ 

फौत । मारमारफेगा दिवेन नुतप्य स्तुततस्याऽस्य पुनः 

कुमाश्यतीति कुमारः । कुम।र क्रडायाःमस्मात् पचाच्रच् 1 तस्य 

मावः कौमारं वारयप्र आ आरभ्य वामनत्तया रचयत्तः कुतः 

अर्थाचपएव। ततो ऽन्यत्राऽपि दयते इति द्विती पा, यण ् ते इति 
घत 1 एपाऽचलेन्देरटेशस्य सफलं तप्तपःफटभूता रमारूपा 

राभा सी रदितकोपतया दृप्यति यावच् । अरं शीघ्रं कृतप्र् अ- 
स्माकं कषेमं यया सा अवन्या पृथिव्यां रविश्च छां तो 
मादीङ्ृत्य जयति धरो तेभहत्यथः । वसन्ततिटकाटत्तम् ॥५७॥ 

कटितमसारमनासा- 

ऽऽध्यायामृहिते न रामरामाऽन्यम् 1 

प्या छृताथम ) आर्चयतः मारमारकजुनस्य स्मरहरस्तुतस्य ) इधा- 
चलेन्द्रः ( हरः ) रामा, रहिततकोदचया { कोषद्युन्यततया, देयेति 
यावतत् ) कृनाऽस्मल्ज्षमा ( सपादिताउस्मतछुशाका, रमा आरविस्चधा- 
श्य ( जासूयचन्द्रम ) धन्यां जयतीति सवेदा ऽस्मच्छुमकारिणी 
भगदती चथिव्यां सर्वास्कर्वेण दततते इत्याद । 

५८ कटितमसरार्र् ( अतिश्चयितः कलिः फकलितमी ऽतिद्धेषः 
स्व पव सासे यस्मिनू तम्र) अनाङा$ऽऽघ्यायामहितम् ( अनाशो नाश 
सहता य साष्चम्रनाल्यया तस्य य अयामो चिस्तारत्तस्पि टित्त, मनाः 
व्ययाचिस्तारकामते यावत् } तं रामसमाऽ्न्यं ( रामशमा स्ीता- 
कूपा , रश्मीस्तदन्यं ). न च्यायाम, कितु" कठितमस्तारम 
{६ कटिनतो ऽवठम्बितेा मसर, इन््रनीरमणिखेनाऽध्यवसिलो 



यप्मफप्तधफः १४॥ ५०७ 

कङ्ितिमसारमनाशा 

ध्यायाम हि तज्नरामतं नराऽ४मान्यम् ॥ ५८ ॥ 

करटीति। हि यस्पद्रयम् अनाशाध्या अक्षया पासमन्यथपा 

नितं व्याप | अत्र पुस्यापिरिरपमराद्धिदब्दस्य पुस्स ऽपि 
ोद्मयोगो पपाचमारमातरित्यग्निमतीय शोकस्थवष्ममाणरी- 
1 ऽवततेया ! अत एव असारं तुच्छं नसग।पमतणां चाऽपरा- 

स ससारमिनि पेषः | अयाम प्राप्तवन्त; । चाति रूपम् | 

ह कटतमस्ता कटिख्यणाऽन्धकारेण अरं शीघ्रम् इरा अः 
[शा आदरारदहिताः निष्कामाः सन्तः रामस्यसारमास्ीसी- 

[रूपिणी स तस्या अन्यः तं हितं दिततकारकं कमपि न ध्या- 
मन स्मरापः। ध्यै चिन्तायाप्रत्यस्मादश्रीयिड् 4 आयी 
)तिष्टत्म् ¶ पलप 

सारसेनमहितापहारिका- 
सारसेनमहितापहरिका । 

गवान् येन वते )* नयऽमसा$$मान्यं ८ गरम आस. 
ताद् मान्यं ) दहि तव् (रमाभि 1 )* सनाक्षाः (नि. 

{दाः निसमिसन्धयः सन्तः ध्यायाम दर् चिन्तयाम ) दि इर 
= =, (3 ¢ 8 देधं वदाय रमारूप देवनेप्रेव ध्यायामेष्णाह । 

५९. सारसेन ( कमटेन ) महिता, हारिका ( दारिण्येय हारिका 
नेहारिणी ) गदिताऽपदारिका ( यद्ितानपदरानि स १ 

{रसेनमदि तापद्ारि सेनः 1 स्मा) सरसे नमषहितापदार्किसारनेनम् ( सारसानां पश्च. 
वदवाणाम्ः दनः एठमदहिताः पूजना मापे येषां ते सारसनमि 

पाः, तथामूना दारिणो मनोर ये कासारे पवमना यट-य 
° सफठजखाधपं समुद्रम.) आप, मनन्तगा ( जन्तो भगवान 1 



५०८ सष्याख्या$घवरणे रषमीसदणे 

सारसेन महिता ऽप दारिका 
ऽनन्तगा जयति सा ऽनघं रमा ॥ ५९॥ 

१०५ सारपेनेति । सारसश्वनद्रः इनः सूर्यः ताभ्यां महिता पू 
जिता \ यद्रा सास्तेनेन स्कन्देन स्ववाल्ठिताऽऽप्य महिता । 
यद्रा सारसेनस्य विष्णोर्या निवासस्थानस्य साधुहदय्स 
तापराीरका । यदा सः त्रिवः अः विष्णुः रसाया इनः तद्धा 

रकखाच्छेपः भूपो घा तेभेदिता 1 सः शूछिनि च कीर्तित इत्ये- 
फाञ्नरः ! यद्रा सारसेन कमलेन वा सारसस्य इनेन श्ष्ठकप- 
छेन महिता सहिता, भरपदारिका अपगतं दारि दरणभावो यस्प 
सत्वं घुखं यस्पाः निस्पषुलक्षा्ठनीरयथेः । यद्रा अपगता ह~ 
लिका सुरा यस्याः सा रलयरैक्याव. । साण्िकताद् । सारा 
दा सेना यदमन्कर्मेण तद् यथ भवति तथा अहितान् शात्रून 
अपदरति हन्ति सा, पुनः महेभूमेस्तापं दुषशम्भादिकृतं हरति 
सासा श्रीः रसन मेम्णा अनन्ते शेषास्चलेवादिप्णु वा 
विष्णुपदं वा गच्छाति सा, तथा एन हारेणा सहिता सा भरन 
निर्दोषं यथा तथा जयति ! सारसः पक्षिभेदेन््रोः छीवं त॒ सर- 
सीरुदे । इनः पत्यो टपाऽर्कयोः इति मेदिनी । महिदी इत्य- 
भरदीकायाग् । रथोद्धताटनत्तय् ॥ ५९ ¶ 

स्वं गति जननि यच्छ वैमरवी 

मानयमितरसामहोदयाम् । 
1 

गच्छति तारश्षी) स्य रमा जनं ( निर्दोषं यथा तथा ) जयतीति ल~ 7 नाथ - खद्पुर।त्नाभ्निन्तमायात्वेन अठापदठपातकुख रम(दवा निर्दोषं स्सचौाऽतिचायितया वतैते इच्याह् । 
[व नः [> त्व ॐ, ९० हे जनति ! त्वे वेमा ( विुसम्बन्धिनीं ) गति यच्छ 



धयमकस्तवकः १४॥। ५११, 

मानयमितरसामहोदयां 

मानयामितरसमिहोदयाम् ॥ ६० ॥ 

स्विति \ अदो जननि { सं वेषं गदि वप्णतरीं ग 
धेकुण्टापिति यावद यच्छ देहि! सक्तियोगस्य पद्तिरिति माग 
तात् \फिचमा मामू अमितरणं दर्यां नयमरापय) सवि दषा 
कुषिल्यधेः । अहं मा नासतयनये यस्यां तापू इतरेषां साम सख्यं 
हन्ति तारणः उद्यो पस्पाप्ता पस्पाप्तयोदपे सत्ति श्दर्पण्य- 

कारणं नास्तीति भावः । पदः दयते ददति सा पष्ोदुपा ताप । 

एय दानरक्षणादिपु पचा } स्वामिति शेपः । तरपा तीव 
वेगेन मानयामि पूजयापि 1 

प्रस्त पते परथमापेस्य दिरारत्तिफरपनयापि पधं भ. 
धति 1 तथयथा-- 

मलं गरि जन निवन पैमषी- 
मानयाऽमितरसागद्ेदयाम् 1 
स्यं गतिं जनीन यच्छ वेभीं 
मानयामि तरसा महोदया ॥'» 

समिति 1 अद जन ! सं वेभवीं विभवसम्बन्धनीः शति 

( मर्षय ) शहो { भाम् ( पल्यम् ) अभितर्समा ( भपारिच्चि 
दयाम् आनय, इतरसामषोदयाम् { शतां त्वदन्यं स। 
न्तिनाखषः उद्य सावि्मोयो यस्या स्ता देवनां ) मामथ 
य, माम् ) मदोदयां ( मह्मुद्यो चस्या श्त 
भयानि (पूजयामि) दति च्यमेद एणं एतय 
श्या शुषा गिं महं देहि, पवां 

रपयुरखा ) 
महः शा- 

वना, (म भाद 
॥ र्वा तरसा ( दं ) मा. 

था मामितरदेवततज्धीनाम- 
इछ पूजपमीलाद | 



११० सव्यास्या$घतरणे ठक्ष्मसखद्ल्ने 

तिं नियच्छ नियमय त्यजेति , यावच । धनमद्ाकुलो प्रा 

भूः । अमितरसां वरङाऽऽनन्दां भियं दयाप् जनय प्रापव। यया 

द्यां कुर्यात्तथा ऊु्विसथः 1 एव श्रुस्यादिकं बोधयति । त्त- 

स्मादहो जननि ! महेदयां त्रां तरसाः केगेनाऽन्यनं व्या- 

पतो न भूता मानयामि पूजयामि, लं वेभवीं विभोरिं वैमनी 
तां वैप्व्रीमित्य्ैः गति यच्छ देदि। धियं मे, इति चाऽऽयथि- 
कशेपौ ज्ञेयो । रथोद्धतारन्तप् ॥ ६० ॥ 

पमारमातरणिमानमस्यतां 

मा रमातरणिमानमस्यताम् । 

६१ दे मारमातः ! ( कामजननि } ) अणिमानं } टघुखस्न ) भ~ 
स्यतां ( यजताम्. ) तां ( प्र्द्धां ) रमानराणि ( त्वन्सैन्दवरूपां 

नावम् ) अनमस्यतां (नमन्त पणमतां) मारमाऽऽतर्खणिमानं (म।- 
बस्य कामस्ययामा चामा सन्द्य ताम् अनन्नि सततत प्राप्नव- 

न्ति तथाभूता अत्ि्ुन्दरा ये रुणिनो युद्धवन्तः श्ूरास्तषां मागम 

अहङ्कारम् अस्यतां भ्रतिश्षिपताम अत्तिखुन्द राणां शरतराणामिति 

यावत ) अस्मा अलक्ष्मी, मा मा सस्तु ) (स्वं ) तेषां ) मानं ( चत्त- 
समुश्नतित्तम ) भातरणि (जगति सूचसित्तिपयन्तं) मा ऽस्य (मा परनि 

क्षिप) इति लघुतां विषाय त्वन्खैन्द् यंरपां नादमाधित्य त्वां प्रणमवा- 
मत पव खुन्दरणां शूराणां च।ऽभिमानप्रतिक्षेपसतमथौनां जनानां 

९ मारमोत , अणिमानम् अस्यताम्, मा, स्मातगेम्, आनमस्यनाम् + मारमा$ऽतर- निमानमस्यताम्, म, भरमा, आपने, मानम्, भसय, ताम् इति पदि, भपय 



यसफास्तथफः १४1 ५११ 

मारमाऽऽतरणिमानमस्यतां 

मा ऽसा ऽऽतरणि सानमस्य ताम्} ६१ ॥ 

इति श्रीमदेङ्टाऽध्वरिविरीचते श्रीमद्ध्मीसदस 

यमकरस्तबकश्चतुदरेः सम्पुणैः ॥ १४ ॥ 
न्य 

मारमाचरितति 1 अस्यपल्ञिका-मारमात्तः अनिपानं अस्यतां 
मा रमाततरणिष् भ्रानपस्पतां पारम् आतरकिमानं अस्यतां मारम् 

आतराफिमानं अस्यताम् । दे मारमातः ! स्मरनननि { सा मा- , 
ता स्वम् अस्यतां अस्पन्ति उपतप् भवाख्यं प्राप्मुवन्ति ते- 
पाप्र } अषु उपतापि कण्डादिः । अतः रमातमणि सरूपं 
तरणि भवसिम्धुनोकं श्नमस्यत्ां नपस्छु्ता कि च अस्य- 
तापर् अं बाघुदेवं स्यतां स्पृहयताप् । सर्मातिपदिकेभ्यः क्यचि 
लारुसायामिंत सुक् । अस्माकमिति देषः) ताम् अणिमानं का- 
हष दपर्यप् । किं च आत्तः सततन्पाप्तः । आङ् पूवौदत 
सात्यगपने इृत्प्पात्पचायच् 1 रिपु पोधेपु मानो ऽभिमा- 

| 

~ 

चिदस्य कदापि मा दुशषु्वितिं प्राथेयमानः प्रकृते स्तवकमुप- 
संहरति 1 

इति श्रीमानवद्व्युपास्पतेरद्गरामसासिधिरचितायां रस्मीष्ठह- 
सम(ऽ्वततस्णाकःयणकाया यंमकस्तवष्छः ॥ १४५ 

५ च 

व 



५१२ सश्यार्याऽपतरणे ठश्मी। सदसे 

नः सन्मानो वा यस्य तं प्रहाशूरमित्यर्थः 1 मारं मदनपर । 
कि च आतरणि सुमैषमिन्पाप्य मानः सतासो यस्य तं मत्या 
खपानाऽपोग्पमित्प्ैः। मारं खलम् अस्पता द्रीर्वित्थः(१) । 
अत्र अरिमानमित्यस्प हमनिद्पत्ययान्ततेन, रपुः करतरीम- 
निज् भावे इत्यमरास्पुस्तेपि लिद्गमदिप्पं टोकाऽऽथयतालि- 
हस्येति भाप्याद् तवेयं मदिमित्यादिप्रयोगदकषेनाष्च । सीत्व. 
माप यथा ऽन्य । नाभिरषषश्निये ईति सुत्रेण शरीराऽवयव्- 
नाभिक्षब्दस्य सीसे ऽपि । पघढटषपड्जपत्रकोमलेदपाहितभर- 
प्युपनीषिनाभििःरिति मारविः पुस्तं भायुद्ग। स्यानिंकायः 
„ पुञ्जराश्ी ईति रादिण्न्दस्य दस्त ऽपि अरुभ्यं घोराभिः 
धुषिमरत्पोरा्षिभिः) इति पण्डितरानो ऽपि स्ीतमभ्यधत्त । 
अयं चदुप्पादयमकरूपालङ्भारः । सपुदरकभेदः । इनरजा- 
पत्म ॥ ६९ ॥ 

हति भीरावजीपह्रानाऽपरनाश्ना श्री नितरासंपण्डितेन 
विरचितायां वाख्दोधिन्याऽऽरूपायां श्रीमद- 

प्मीप्तहसरदीकायां समकल्वकशतुरदशः 
सम्पूणतामगमव् ॥ ९४ ॥ 



अथ नेप्त्रमासाप्वकः ॥ १५ ॥ 

४ लट 

चया नक्तत्रपखायां द्विनराजः मरकारते } 
, त्था पः कपिरेनायां स रामः प्रेयते ऽस्तु नः ॥९५॥ 

, अयाऽ्मिन्पयदपस्तवके न्तैव नसत्रमाला स्पातसपत- 
निशतिमोक्तिकैः इ्यमरास्पपुविदतितारावदिग्रथितपपविंश्ष- 
तिश्छोकर्पनक्षत्रमाखया र्मी भूषयन् पालांयाच्र गरयनाऽन- 
म्तरं सपरैणीय्तात्सपपेणपीतपादकेनाषाविपततछोकेन नस~ 
घमाततिति {ङ्गं दवीपिप्य् तदर्थ मत्तिपघं तचन्क्तत्रनाप मिर्दि- 
पविष्पफोन्सुदेस्यक्रमाऽसुक्षारेण परथममन्विनीनक्ष्रनाम बधन्नाह् । 

आनन्दमैन्दिराः कुुरपाङ्का यस्रसादतः | `` “ 
उश्विनीहस्तिसंपक्ा सेपदुरजुम्मते णाम् १ १ 1. 

आनन्दमिति । येपामपाद्ानां मस्तादत्तो ऽयुप्रदाच् एणा 
अद्िनी वदभ) अद्विवनीकुमारादिदु श्एलावः, हस्ती च ता- 
भ्यो संपन्ना युक्ता, यदा अभ्या अस्यां ससिसा हस्तिभिः सं. 
पन्ना चेति पदद्रयं सपदुच्जृम्भते वर्धते ते इन्दिराया रमाया 
शमे पेन्दिरया अपाङ्गा; कटाक्षाः आनन्दं कुर्युः 1 आर्मि- 
न्स स्वपे नक्षघनापद्मचनेन द्राऽ्यड्भारक्तयाऽपि एचि 

१अधप्रतिष्रलोय ययाक्रमं रशकननामविन्वासेचातुरीषुर- सपरं नक्षकमाखलस्येन पञ्चदशेन स्तथकोन प्तोतकामर भाद्र मय~ मलक्ष्रनाम अर््विनी षति निर्हिःणन् पेन्दिराः ( रमासम्बन्धिगः 1 नेधमान्ता सनन्दं घुयुयत्मखादातत पुरुषाणाम् यद्प्रावास्यस- षदा सम्पत्तियद्यतत, दति मद्करमाचसति । 
६५ 



५९४ श्वभ्याख्याऽ्यतरणे छण सदस 

द्यथापतम्भमन्ये ऽपि छिस्यन्ते । तैरस्य सइयो त्तेषः । पथ्या- 
वृत्रं एत्तप॥१॥ 

` भगवति सुधाऽन्धिकम्ये भवतीं भष्णः प्रपये ऽहम् । 
४ ^ क 

परमाऽऽभरणीभेतां भजान्तरे भोगिरेटन्दोः ॥ २ ॥. 

भगवतीति । भो गवति ! हे सुधाऽन्धिकन्ये ! माोगिष- 

छेन्दोर्विष्णोः ुनाऽन्तरे वाहटुपध्य परमत्यन्तमाभरणी भूतां भू 
पीभूतां भरती भृष्णुः । भुप्णुमंविष्णुपवितेयमरः । अहं षये । 
उपगीविषट्तम् ॥ २॥ ` 

निजशिरसि निदुधदचैः संपन्मय्यास्तवाऽम्य सोदयम्। 

अपि सकररिभवेभूषी हा वस््रीभरतच्त्तिको भिक्षुः ॥३॥ 
* ५ ; निजेति 1 हे ऽम्ब ! सेपन्मय्पाः । तसदृतन चने मयद् । तव 
सोदयम् । प्मानोदयसोदयैलयमरः । उच्चैनिनीधरीसि दष- 

२ हे क्षीरसागरसुते ! भगघनि ! भूष्णु. मविष्णुर्विवर्थिषुः अदं 
` चेद्धटपतगक्षसि घेष्ठाऽलद्भु1रतां भातं भवतीं प्रपश्नो ऽस्मीति खी- 
द्य मगवतीप्रपन्न्ां प्रतिजानानो भृरणीमिति द्वितीयं नक्ष्रं 
निदि शनराह 1 | 

३ भ्व! ५ सदोदरं ( चन्द्रम्) उद्येनि- 
जोन्तमाद्ध वारयन् स्क्ङैदवयभदो ऽपि मजिनवासा ( शिवः) 
भिक्षु ( मास ) हा वदे, इति संपद्र पायास्तव श्राठुरादरण सचिदो- 
पसपष्छामे। मविप्यतीतति युद्छाते रसि वहन् ्यचः सकटसम्पनपर- 
दाप्तं स्वय छृवासा नश्चुरजायतेत्ति तस्य विपरीतफलभ्राप्त्या सा- च्छ खद् अरकद्प्रन् अंलजिनवासमो मिष्ठुकस्य शवस्य स्वत्सोद्रस्य 

न्द्रस्य [नजारा धारणादेव नाच्रलसस्पल्प्रदत्वप्रजायते {ति चाचयन् स्वज्ऋातुरादर् इदरफललाम. कि पुनस्तव सेचक्स्ये १- प छ्रात्तका श्त ठर्तीरः नेश्च्रनामोपन्वस्यक्नाड् 1 
¬ 



भक्षत्रमालटास्तदक्ः १५ ५९५ 

च अयच वस्रं सम्पत्नं भवतीति वस्रीपूता, कृभ्वस्तियोगे इति 
च्विः । फूत्िरजिमं यस्य सः 1 देपाद्विमापेति समासान्तः 
छप् । पिष्ठुरपे सकलं विमं दयते स्र आस । अत्र लक्षमीगु- 
यावर्णनेन दिवस्योदार्ययुणव्णनादृह्ासालङरः। गी तिर ° ५२॥ 

तामसद्यभवतापशान्तये 

स्तौमि तामरसवासिनीमहम् । 
वभयन्ति यद्पाङ्धमाटिकां 
वबासुदेवनिरुयाऽधिरेहिणीम् ॥ ४ ॥ 

कामिति । यस्याः अपाङ्गानां गिकं पद्वु वाशुदेवनि- 
ख्यस्य चैङ्ष्टस्याऽपिरोदिणीं निशत्रेगि व्यन्त तां तापर 
सवांसिनीं सोदुपदाकपस्य भपतापस्प श्षान्तपे शप्रायाऽदं वेद्ध 
दाऽष्वरी स्तौमि स्तुता करोपि ५३१ 

तहिनधामजयाऽभिमुखं मुखं 

खगदिरोमणिदपैमुषी दसौ 1 
विघरकं च वनुस्तडिदुक्षते- 
भुबनमातरतो न तवोपमा } ५॥ 

वुष्िनाति । हे अवनमातः ! तव सतं सुरिनषान्नश्न््रस्य 

1) 

€ यद्पाङ्धपद वैकुण्टरोकाऽऽरोदणनि श्रेणिकां जनाः यदूनिति 

सा कपरटवानिनीम्रहम् असद्धप्य संमारलन्नापत्य चान्ये कौ- 
मीति सोदहिणीभिति च्चुधैनक्चत्नाम मिच्च) 

५ हे लोकमातः १ तव षदतं चन्द्रविजयाऽभिशुले, नेते च दरि. 

णशचष्ठगवो प्रणो, वपरीरं = विषुदामविृद्धिविनाएकम्, जतो 
अगति तवोपमा नास्तीति पञ्यनं गृगदमिर् इति गक्षघ्रनाम निरिशन् 
हगयल्यां निरूवमत्वे भत्तिपादरयति । 



धैष्दे सम्याष्याऽ्रतरणे र्भी तष्टे 

जये विजये ऽभि समुखमल्ति, टवी मृगदिरोमणे्गमेषरय 
दुरं गर्व सुष्णीतशवोरथ कुर्वते स्तः, चेत्यपरं वपुः तदित उम्नतेः 
भेप्वय्य विटक नाधाकं भवति, श्रतक्तबोपमा साम्यं नाः 
लि । दुतविरम्वितै इत्तम् ॥ ५॥ 

वरुणाऽऽख्येन्द्रतनये करुणाऽइ्री- 
स्तव लोकमातुरवलोकवरिशेषाः । 
परितन्यमानदुरितस्तम्बकं मा- 
मधुना पुनन्तु मधुनारनकान्ते ॥ ६ ॥ 

वरुणेति । हे षरुणाऽऽल्येनद्रस्य तनये ! भो मधुनादान- 
स्य फान्ते ¡ रोकस्य भुबनस्य माुलव करुणया ऽर; स्िग्धाः 
अवल्लोकविशेषाः कटाक्षाः पारितन्यमानः विश्तायमाणः दुरित 
स्य स्तवकः समूहः येन तं मामधुना पुनन्तु पावयन्ति्र्थः । 
ऊरजाऽऽख्यं टत्तम् ॥ ६ ॥ 

शपिन रोपणमुनेः रामितप्रभावो 
देवोत्तमो मधुजितो दयिते वरिपण्णः । 

६ दे सागरसुते ! मघुरियुमिये 1 लगज्ञनन्यास्तव द्या$ श्र कपातचिरोपाः म्रसरर्कल्मपयाधचि मामिदानीं पविश्यन्त्विति आाद्रोपदं पष्ठनस्ततयोधकसुपन्य्यच् सपापस्याऽऽत्मनः पचिन्री- 
छरणं याचते1 

७ दे मघुविजयिपिये ! रोपणसुनेः ८ युस: }) शपिन कुण्टि्पराक्रमः (.स्वायस्याच्चयुत. } ( अत प्र ) विषादं प्राप्तोदे- वेदस्तव चच्च.त्तवकं ( स्तोघ्वचननिच्यैः ) तच सप्यौ { पूज्ञां) छचनू भूयो षद्धुरुद्रगणसेवनीये स्थाने ( स्दाराज्यपदे ) विराज. 



भेक्चत्रगाटाप्तषः १५॥ ` ५१७ 

तन्वंस्तत्र स्तवतरचःस्तयकैः सपर्या 
स्थाने चिराजति पुनवरसुखदरसेव्ये ॥ ७ ॥ 

शापिनेति } हे मधुजितः दयिते ! रोपणयुनेद्ीससः शापेन 
आक्रोशेन शमितः प्रान्तः पमादः प्तामर््यं यस्प सः अतो 
विषण्ण; खिन्नः देरोतच्तम इन्द्रः स्तवस्य स्तोत्रस्य स्ववक्षः सङ्क 
सव सपर्या पणां तच्धन्वभिरषएटगिरदैरेकादरेः0) सेग्ये स्था- 
ने पुनविराजति शोभते । वसन्ततिरकाइत्तम् ॥ ७ ॥ 

निगमकथितमायुनिस्तुकाऽऽरोग्यभाग्यं 
निरवधिकविमूति निखहयां च विदाम् । 

भगवति गुणपूतिं भासमानां च कीति 
बकिरिपुपदभक्ति मेजुपां पुष्यसि त्वम् ॥ < ॥ 

निगेति। दे भारति ! वदलिरिपोरविष्णोभेक्रििम्, भजसे. 
पायापिस्पस्पाच क्तिन्. । भेष सेनितवतां फस्वन्तमेतद । फ- 
नां निरदशत्वाच । कुतमिति पाठः भ्ेयाच् । स्व निगमै- 
वैः फथितमुक्तम् आयुः । "जविद्ररेदते पग्र मियादि जीनितं 
वेसपरं निष्ठं निरूयपमासेरपरूपं पापं च परं निरवधिक 
नन्ता चाऽपतौ विभूतिः सेपच तां च परं नित्यं सदा हृदय 

भ 

सीति पुनीत सप्तमनन्षघ्रयाचकपदोपन्यासपूर्को र्चप्पूजया 

निव्िखाऽसिएिरान्तिपुतेकसुतमपदप्रातिभेवतीष्याष्् । 
< हि वगवत | स्थं छतस्तेवानः येद्रोक्तं चतस्ववस्सर पुखमायुः 

भिरपमम्रनाप्रयमागयेवं, निमर्यादमदयस, सयदा रपणीयां (वरचा' । 
शुणशूणेतां, व्रिराजमानां पीति, हरिष्दरभक्ति च पुप्णास्तति स्य 
प्तेवाया पतानि कखारनत्ति पुप्ये्पष्टमनक्षघ्रमाम निदिक्नादु । 



५१९८ प्ष्यादया$षतरणे छर सदछे 

स्य प्रिर वाम् । हृदयस्य ृटेखयदणनातिप्निति हदादशः 

तां रिं च प्रं गुणानपमोदप्यादीनां पूर्ति समग्रलं च पर 
भासमानं क्षोममानां कीरति पुष्यसि पुष्टं फरोपि, भक्ताम स 

पपपभ ददासीति भावः ) मालिनीरत्तम् ॥ < ॥ 

शषाऽचला ऽधीदाऽङ्धकाऽऽष्टेपाऽचखाऽऽमोदोत्ततिः 

सैपा भवोन्मेपाऽन्धिसंरोषाऽवहा विशवपरसूः । 
तोपाय नः कल्पेत दुदोंपाऽपहं यस्याः पदं १ 
भषाखशचीमुख्यधुसधोपाशिरोेभूषायते ॥ ९ ॥ 

शेषेति । दुर्दोपाऽपदं दुष्टदोपनाशके यस्याः पदं चप्णं 
भाषा बाणी दा्चीनद्राणी ते युख्ये पछ तासां दश्रषदां देवा- 
मां योषाणां खीणां किसेभूषायते, य॒कुटमणिरिवाऽऽचरतीयरथः 1 
सा असिद्धा एषा रक्ष्मीः शेपाऽचलाऽधीशस्य श्रीकृष्णस्य अ. 
इ्ञकस्य शरीरस्येत्यथेः आश्छप आलिङ्गनं तेनाऽऽमोदस्य £~ 
स्य उन्रतिराधिक्यं यस्याः सा अन्यच्च भवोन्मेपः ससारः 
द्य एवाऽव्िः सधुदरस्तस्य शोषाऽऽवहा नादिका विश्वमसूर्जग- 
न्माता नो ऽस्माकं तोषाय दपौय फलेत भेता) मिस्य ॥९॥ 

इरोपास्ते यस्ते चरणकमख्दन्डममलं 
स पृञ्यः स्वाराज्यं जननि कलपिष्यन्नव्रिकलम् । 

९ दु्द।पावनाङकं यस्याश्चरणं सरस्वतीदा चीश्रश्तिदरेयाड़- 
भांच्िसेखडुारवद्ाचर्यत सा वद्ुटाऽचलपत्तिश्ारीराऽऽलिद्नशखिर- 
स्तोपाऽतितराया स्वसार।$ऽधविभौवसागरशोगिका पपा खाकमाता 

$स्माफमानन्दाय प्रभवस्विति आश्छपेति नचमे नक्षननामोद्िलन्नाह । 

९० चः एुमानरिमिच् लोके तव चरणकमलं सेवते महनीयः स्मे 



" गक्षश्रमारास्तथक्षः २५ । ५१९ 

मदनः साश्राव्यं मदनमथनस्याऽपि विभवं 
दणम्रायं प्रायो गणयति पदं द्रौहिणमपि ॥ १० ॥ 

दृदेति । इद शोके अमर निर्दोषं ते चरराकमलयोरन्र 
युम यः पुमानुपास्ते पूजयति हे जननि | स पृञ्यः सत्रनिकर्लं 
पूरी स्वाराज्य करयिष्यन्पवीकृमेन्सन() मघोनः साभ्राज्य- 
गिन््रपदं तथा पद्नपरथनस्य शक्षिवस्य विभवं संपदं भायः । भा- 

यो भूम्न्पन्तगमने इयमरः । द्रौरिणे पदं बद्यपदमपि दृणमाषं 
तृणसद्शं गणयति । प्िखरिणीदटत्यर ।॥ १० ॥ 

आर्यत्रितमक्षये फरमिष्टमथेमतारकं 
यत् क्षणेन निजक्षणेन मुदा ददाति सनातनम् । 
तत्र तडित्समधाम मद्भखनाम तामरसाऽऽखयं 
पारयत्विममानमस्मुरयौवते परदैवतम् ॥ 99 ॥ 
आयति ! यद अधम्णः सुर्यस्य तारके रक्षक ! आपैमै- 

$खव्डिर्त परलोकरज्यं मोक्चङपं पश्यन्, इन्दस्या$ऽधिराज्यं, चि 
चष्याऽणिमादिधैमवे, ब्रद्धपदुमपि कणतुल्यं जानातीति स्श्वरणो- 
पा्लच्ता ददिव ४५नु(प्सिकफरभेः विरः स्िःययसखमाम् भय" 
तीष्ते सयति द्ष्यमनस्तवनामोष्डु यकाद । 

१९ त, परदैवतं ) माः (ॐ) सेचिवम् अयेमतारकं (चुर. 
मण्डरस्य विमेद्पुरःखरं तत्पारपापक्मर ) सभीरिखतमक्चषयं फ 
मोक्षङपं खकटाक्चपातमात्रेण कषणमान्ाददाति तद्धिचुःसमानदेष्फा- 
न्ति, मद्धलकराऽ्भिधेयं, कमलवालि, देवाशद्गनानम्यमान.ुच्ट, 
दैवतं { रमारूपम् } दम जनं ( भां ) पाटयत्वितति अवमदेववामिष्य- 
नेन द्यदेदताकपुनएल्गुनीति पकाद चमकना न्विश्चयत्ा } 

) 
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तति परे तदेवाऽऽ्थपतारकमिति खये ऽए । तथा सनातने पु- 
राण, पुनस्तामरसाऽऽल्ये पद्माऽञ्वापतं अन्यच्च युत्रतीनां स 

मृशते यौवतम । षतरन्तादूजुदा चादेरल् । अनपव नम्रौ मवत्छरा 
णां येतं यसमिन् त॒ आप च भक्घलं नाम यस्यतत् चर 
तडिता सम सदो धाम तेजो यस्य तव यत्परयैवते रमास्पं 
आयः सेवितम इषमसषयपीवनाश्वि फे प्तणपात्रेण एदा ददति 

तदैवतमिपे रषिं पारयतु 1 अवाऽ्पमखामितारफापिति पूवाः 
फरगुन्युक्ता 1 माेण्डादिज्योतिग्रनयेषु चाऽपैमस्वामिकम् उत्त” 
रानसधपुक्तम्, श्रतो ऽपं फविथरम एति चेव शृणु । फरगुनी 
नक्त्रमर्थमा देबताण्सयाप्तम्वभशुतिः । गगा पतति; फल्युनीना- 
भसि त्वं तदयेमन्वरुणमित्रचार ते खाबय सदितारधसतीनां जी- 
घानोवन्तुपुपसंपिपोम येनेमा युवनानि स्निताअस्य देवा श्रतु. 
यन्ति चेतः अयेपा राजा जनरस्तुषिप्मान इत्यापस्तम्बत्राह्मणम) 
हति निगमममाणयात्पपा तव्रथ्रमसहितानि सवौण्यपि गणकप- 
प्चद्गान्पुद्धतानीयकीद । निद्ुषमिया० ॥ ११ ॥ 

एकेनाऽडखिनैव कड्निखये सवीऽथमुरवीतङे 
न्दायाऽथ मुकुन्दमन्दिरगति संतन्वततीं स्वां विना । 

ध 

भ ष [५ भ 1 प्ेना$ञ्चलिना ( सङ्ेपरणाममाश्रेशा ) ८ न+ 
भते अनाय > बूलकते सकेमभोन्तितारय वतीये परध धैकण्ठगति 
वित्तास्यन्तीं मचवीं विद्य { भम ५ क म) शरेष्ठा वाक् यतिचञ्चके शुद्धे न- 
५.९६ भा रस्त (न रमताम्द्) इति श्यं सा मम वाभ्छा, तदन्यत् 
किचिदपि) कदा चिदपि त याचामोति दत्तराफस्युनीति 
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भा रस्ताऽतिखरे चरे गृपकरुरे बागुत्तरा फल्गुनी 
साशसियमर्निशं तदितर्यत्वामि नो जातु चिव १२॥ 

पकेनति । हे कञ्जनिलये ! एकेनाऽक्षटिना करतैपुटेव 
उर्षाते पृथ्ज्यां सर्वाक्षि चतुविधदुरपार्यं सन्दाय अधाऽन- 
न्तरं शरुकुन्दमन्द्िरस्य वैकुण्ठस्य गतिं सन्तन्वतीं दवतां ता 
प्रिना अतिचरे तथा खले दुर्जने पुनः रएल्यनि निशसा 
शषञ्चरे उत्तरोत्तमा वार् मम बाणी मारेस्तमाक्रीदतुछ)। रमु 
क्रीदा्यापसस्माद् छदिः म प्राङ्पोगे इयठो निपेधः 1 इति श्य 
महर्भिश्ं रमिन्दिधमर आश्रासा इच्छा ममेति शेपः । तस्मादित्- 
र्दन्पव् जातु चित्कद! चिदपि नो याचामि । वरर्दृशषवितरी- 
डित रत्तप्र ॥ १२ ॥ 

क्षिपतु क्षिपरमनस्पमप्रतिहतस्तापजयं मामकं 
मववुतरान्िभयाऽपहस्तव छृपावीक्षासुधानिक्चैर, । 

प्यदस्तं नश्च्नाम चिन्यस्यन् पुरगार्थचचुष्यप्रदां त्वेव मष्क 
प्तवीतु, न निः सारान् चञ्यलान् दपानियेद मे वाण्ठे्याद् ! 

१३ दे णीतम्ःसदेद्रि { अस्व † अप्रतिद्धसंस्तारदाचान- 
छथरीतिविनादाकरस्त्वदीयद्याकयाश्षपीयूषप्रवाद्ः सत्वरं चिदेविका ५ मदीयं 
घषटुरमाव्यास्मिक्ताऽऽचिदे विकाऽऽधिरीतिकतापश्रयं भि, 
यतः सायुकद्म्चं ( सजनसमूदे, नोपसष्ं च ) पीडयन् विदितः 
भोढासमव्यादतिः ( एतदधरूदणास्रोछद्वनः, रतप्रृदध शरदि (3 = 

छः 4 

दाश्च) व दानिध्रद् पापपराक्रमः, द् ( 9१ धुप्यस्य प्रीप्मस्य द्वयं ( संतापः ) सपति आप्नोती ॥ 
तीति दके; 

५ 
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व्यथयन् साधुकदम्बमम्ब विहितप्रौढागमन्याहततिः 
शशिनः सोदरि हानिदाघत्रिभवः दान्ति यतो ् रिन्दति॥ १३॥ 

क्षिपति । हे ऽम्ब अमितः अनिवार्यः तथा भव एत्र 

दवाऽप्निस्तस्य भयाऽपहः भीतिनाशकः तव शृषायुक्ता वीक्षा 

फूपावीकतेति हाकपाथिवादिलान्मध्यमपद लोपिसमाघतः । सेव 
छुधानिञ्चसे ऽमृतप्रवादः अनस्पे बहु मामकं ताप्र्रयं क्षिपतु 
नाशयतु 1 दे शशिनः सोदीर ! निररपस्ष विष्ठिता कता भौ 

दानामगमानां शृत्षाणां, वीक्षापन्ते आगमानां शान्ञाणां च व्या 

इतिनीगो चन सः तथग साघुकदम्बं सकदम्बरते स्दृन्दं च 
अ्पथयन्व्यथां कुर्वन) हा इति खेदे, निदाघस्योष्णोपगमस्य 
अन्यन्न हानिदस्य नाश कस्याऽ्यस्य पापस्य च विभवः देष 
यतः करास्षघुधाश्चराच्छान्ति विन्दति स इति पूवीऽस्रयन 
सम्बन्धः १॥ १३॥ 

रोके पाकाऽरिमेके व्िरचितयजनश्रणयः प्रीणयन्ते 
के चित् त्रासाऽपनुततयै विदधति ृहररयोगिवयाः सपम् । 

~ ॥। क 

चेण प्रचण्ड्रीप्मसंतापसहकाः पायतापो यस्मास् शाम्येव्स ते 
काकटनिशचयो मम तापशरवं शमयत्वित्ति योदश हुक्तेति नक्षघरना- 
मो पभ्वप्यन्नाद । 
४ जरभ्रिखुने 1 जगानि के चिन्पुरुषाः रतयागषरम्पराः 

सन्त द -लोषयन्त, के चिश्च योगिथेष्ठा मयधिनाश्षाय नृसिदध्य 
पूर्जा र्चयान्त, अन्ये छिषस्चचपे कुवन्ति, जमी वयं तु इह अनवगम्प्- 
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अन्ये पथोधिकन्ये हरपरिचरणं कुर्वते स्वदेह 
ल्तिव।ऽमेयरूपां मनसि वयममी सत्रदा मावयामः | १५ 

` रोके इति । हे पायोधिकन्ये ! इ रोके विरचिता; कृताः 
यजनानां श्रेणयः पद्पः यैः एके पुरूफाः पाकाटिमिन्धं मीण- 
यन्ते, के विदन्ये योगिवर्याः चासस्याऽपनुत्तयै नाशाय सहर. 
विष्णोः सपर्यो विदधते । सपर्याऽ्वाऽ्दणाः समा इसमरः 1 
अन्य हरस्य शिरस्य परिचरणं सेवनं कुरते; भ्ममीं वयम् अमे- 
यर्एमपररिमितस््ररूपां स्वामेव मनसि हदि सेवया भक्तया स- 
चद् \ पवैकान्पकियत्तदः काटे दा इतति दाभत्ययः । भाव- 
सामः व्यायामः \ शा्दूखविक्रीडिते इनत्तम् ॥ ९४ ॥ 

मयि सर्वाऽप्छतिक्षमे ऽपि कलय स््रातीतर शीतां दयां 
हरिकान्ते मुवनोपकारनिरतेष्वन्येषु धन्येष्वितव । 
पनसाऽऽ्रादिमहीषुदेषु ददती भूरीणि वारीणि सा 
[प न £ स. ^~ 

त्रिषव्रते ऽपि सुहु; भवेति न किं विश्वाऽस्व कादम्बिनी शप 

मयीति । युबनस्थ जगत उप्कारेषु निश्तेषु तत्परेषु हे- 

हरिकान्ते ! अन्येष्वित्तरेएु धन्येपु पुरुगेष्निवि सरमाऽपकृविषु 

स्वरूप रवासेय सवदा च्यायाम इति चितेति चतुदशनशप्रमामनि- 
दशपू्वव्छमाहः। 

१५ हे जगन्मातः { हरिश्निये { छोकोपकासपक्तेषु धन्यपुरुपेप्वि 
ख सकफला$पकारसमर्य भवि अतीव शीतां कलय, (हय 

पनन न्न दिक्षु चहो जलने ददाना मेघमाला चिधदुमे सपि 
मो न वपति क्{मितति पद् रस््रात्तीनक्ष्रनाम निवन् पू 

प्यपरिद्धच पापि. ऽपि मपि क्षं कुर्विति याचते { धु 



५२४ सब्पाष्या$व्रतरणे लदमीक्तषसे । 

सफलाऽपकारेपु क्षमे समर्थे ऽपि मयि अतीवाऽत्यन्तं प्रीता 
शीतलां दयां कृपां करप दुर । त दृष्टन्तः । दे विषा- 
इम्व { जगन्मातः | पनषएश्वाऽऽ्रथ । पनप्तः कण्टफिफडः; 

आभ्रश्चूतो रपालो ऽसो इयमरो 1 तौ आदी भथमौ येषु तेषु 
महीरेषु टतु भृशे । स्फारं भूयश्च भूरि वेल्यमरः । वाः 
रीण्युदकानि ददती कादम्बिनी मेधमाछा सा जडरूपा पिव 
पपे न प्रवर्ति किं ज वधणं करोति करिम् {अपि तु भवपसेव; 
तस्मात्तदभिका सं पापिन्यपि मय दयां कुविति भावः ॥९५॥ 

पूणं वणेयितुं तवाऽङ्ग निगमा न भामवन् प्राभवं 
यस्याः स्वगेणिका मुदे विदधते दास्येन रस्येन च। 
वाणी सा ऽपि व्रिशाखदन्तिमुखयोर्माता ऽपि जाताऽऽदरे 

` धन्ये चामर्रीजनं रचयतो धत्ते कटाचा शची | ५ ६॥ 
पोमिति । अङ्ग ! धन्ये ! यस्यास्तव स्वगीणिफा अप्सरसः 

छान नतनेन दासेन सेवया च सुदं विदधते सुखरन्ति तथा 
सा वाणी सम्स्वती, विश्वासः षण्मुखः) द्न्तिश्ुखो देरम्बः) त- 
योर्माता च नाताऽऽद्रे स्यौ चामश्योर्वाजनं रूः, एषे क- 
छाची 1 ¶पिकद्ानीगति लोके 1 तां शची इष््ाणी ध त्ते, तस्यास्तद् 

९६ अङ्ग रमे ! यस्या अप्सरसः परिदरणेन चत्येन ख संतोधं जनयन्त, भद्धतमा शारदा स्कन्द्हेरस्वजननो ( पाती) च सादर चामरं वीजयम्तः. इन्दी च कटाचा ( निष्ठीचनपात्नं) धरति, तस्यास्तत्र एणी भथुतां षणेयितुं येधा अपि न समर्था त जगचह्याः सामय्यमपसिच्छ्नमिति वदूयू विक्राचेति गोडक्- नक्तत्ननाम प्रवूरवयश्नाह । 



^ मक्षत्रमाखातर्कः.१५॥ प२५ 

आवे सामथ्यै यणपितुं निगमा वेदाः न् भामवन्न समर्थाः । 
शादृलबिक्रीडते चम् ॥ १६ ॥ 

बहुतरमनूराधारयता मुखेरखिल्श्ती- 
मैलिनजनुषा निमौतुमहो यदम्ब न शक्यते । 

कथमिह तत्र स्तोतते कवय; शक्ता स्वरयमिन्दिरिे 

जगति शिवः शक्पाऽपरकतो ऽध वा अननीमुद ॥ १७ 
्िति ! हे इन्दिरे ! एखेधतपराद्रहुखप । बहुता मनधो 

मन्त्रा साघु ताः श्ुतीरेदानागययता ऽध्येत्रा नलिनजसुषा च- 
५. 2. ॥.} ण धन #५ 

ह्णा यस्तत्र निर्णीतं करतु न श्क्पते, अहो भ्राश, इरैत- 
भ्पिन् तत्र स्तोवे जगति कयः स्यं स्वर्छरपा तिना एकया 
अगतः कथं भतिप्यन्ती ति काकु. 1 मथ वा लनन्या मातृषु 
हपीय गिणदो अये शक्याऽकनः कवने समर्था इति याद् । 
आप्पार्ङ्ारः ॥ १७ ॥ 

चस्यत्ताताऽभिहितवचनच्राणव्र्माय सीते 
अये्ेका ऽद रधुपरिवृढे राज्यमूल्छ्ज्य यति 1 

१७ दे अम्ब | न्दर ! चतुर्भि. मुखैः सगथिकमन्ध्रघदितान् 
देदानू श्वार्यता कमलोद्धवनाप यत ( त्वन्प्वोधं ) रचयितुं न 
शक्यते ( तस्मिन् ) ते स्तो कवयो धयं कथं शाक्यः ? गयषा श्ना. 
रमना याचच्छककायेकतो याला जननीसंतेवमुस्पादयन्दीति स्वा 

कस्येना$राक्रया ऽपि तय स्त्रो यथाशक्ति मपा करियमाणस्त्व तपय. 
देति -्रसूरायेति ससद पनक्च्रनामोषन्पासपूञकमाह । 

- ष्<दे सीने | उद्धिजभागविकफमितववयनपाखनः 
साप्रचन्दरउवेष्ठाऽपल्यसाप्रयोग्यं राज्यं परित्यज्य (गवन 

धमेमघुष्ठातुं 

) यति. सति 
५ 



भू 

५२६ सष्यास्याऽधतरणे टकमःसहशे 

विदं त्रातु खमनुचिता वरमेनं हि ने वेत 

कस्माद्धस्मीभवतु जगतां कण्टकः पङ्किकण्ठः॥ १८ ॥ 

श्रस्यादिति । हे सीते ! परस्यता फैकेयीवयसा ब्रापठं परा 
प्मुवत्ता ततिन दश्रयेनाऽभिरतस्पोदितस्य चचनस्य प्राणाय 
पारनाय । (कवानतो ऽपि एतः सर्ातितुः श्यं स उत्तम" इच 

"ध्यात्मरामायणे श्रीरमोक्तेः 1 ज्येष्ठः ज्यायान् एकः केवलम् 
अः योग्यः यस्य तद्राज्ययुत्छज्य त्यक्ता रुपु परिद्छे श्रेष्ठ 
शीरामे। परमौ परिवृढ इति निपातनात्साघुः । याते चक्ति 
सति दिदषं जगतः त्रतु रक्षितं षरं शरमेने श्रीरामं खं रक्षषीः 
अनुचसिता पश्चादता ऽसीयर्थः 1 नो चेखदयुगमे विना जन- 
गत सवनानां कण्टकः कण्टक इव सवेदा पीडकः इसयैः। पदिक 
ष्ठः दशकण्ठ कस्पाद्धेतोभरस्मीभवतु एनां म।मोतु। शक्ति मिना 
किमपि कम न भवति, अतः शक्तिरपया स्यैव तहुप्करं कप 
कृतमिति भावः । मन्दाकरान्ताटत्तम् ॥ १८ ॥ 

दिषच्चमूलयेच्छया तवा{द्विपममिन्दिरि 
स्फुरत्सरोजमन्दिरे सुराः प्रा ववन्दरि } ~. 

॥। 

प्ल वीरे ( रसं ) स्वं जगद्रष्णयास्चुयप्या, अन्यया छकटक 
दध्पीय. कुतो हनः स्वात् १ इति रामे पितच्रचनगालनमानष्ते याते 
र॑ सकरुलोकपालनादैवैनम्ननुगतेति भगवतो ऽपि रधयि रक्ष 
णखालसा साऽतेष्यति घखूचयन् अषाद् दञयेषठु(नक्तघरनाम नि- 

रिंयन्नाह। 
१९. हे. विरस्दःकमसदे ! इन्दिरे ! युर देवाः कावुसेनानादोच्छ- 

या तच चरणसरोजं .मणेयुस्तुषटषुवौ, तदेव ( चरणसरोजं चयमः- 
= प 



भक्त्नमालाष्तवकः ९५ ५९७ 

तदेव संपदे षयं निरपदे तमोभिदे 
भजामहे भृजायुगीयुजा नतेन मौलिना | १९॥ 

द्िपादति । दे इन्दिरे ! हे स्फुरत् षरोजं श्रोभमानकमलं 
मन्विरं यप्या्तन्सदुदधौ, घुराः पुरा पूर द्विषता प्रादुणां चमूनां 

सेनानां चयस्पेच्छयए यत्तद्(ऽद्भियदरं ववन्दिरे तदेब तव पदपद्ं 
चयं तमो ऽज्ञानं भिनत्ति तस्यै नगता आपयस्पाल्तस्वै सेषदे ` 
युक्तिरूपाश्रये सुजयोधुम्या युग्मेन युनक्त युक्तो भशति तेन मौ- 
किना मूधी भजापहे ! पञ्चवामरं दत्तम् ॥ १९॥ 

कङितनियमपृवऽऽपाटकापायचेङा 

यतसकर्टषीका ययन्तीन्द्रा विशन्ति 1 
तदपि भजति धाम न्यस्य भारं खदङ्घ्ौ 
मम जननि दषो मार्शो बाङ्शे ऽपि॥ २०॥ 

कलितत । दे मम जननि !{ फक्त स्वीकृते नियमापूर्व 
श्राषादः दण्दः ! यतिनां दण्ड जआपाढ इत्यभिधानम् 1 फषा- 
येण रक्तं काषायम् ! तेन रक्तं रागदयम् । तच तच्छं वद्ध 
च ते यैस्ते तथा यतानि स्वाधीनीकृतानि सकलानि हपीका- 
णीन्दियाणि चेते यद्रा यव धाम विक्रान्त तदपि धाम 

क्षाननाश्विकायै विगतःऽ$पत्वे सम्पदे ( मोक्षलाभाय ) सुजयुगल- 
खुकतेन चरस खेवामदे इनि ऊनर्धिरा मूक नक्षघ्ननामोषन्यस्यकनाह् ! 

२० दै मम मातः ! धतनियमपूरवद् पि 
नि तिष्य २ भविनत वि 
सवयि चार निवेदय मत्सदृशो भूढो नराऽ्यसतद्ः मर्नातीति विष्ठ- 
पू्वौपादानक्षभमामरनि्दिशपूचकमाह् । ~ 



५२८ स्व्याचवा्तरणे ककमीषदखे 

तेजः प्रति भालिशो अङ्गः माटणो मरसमदशः कुत्सितो नानृ 
पारः । याप्ये पाश्चप् । खदद्ौ भार न्यस्य भजति भरमोति । 

अत्र हतिषु सायुपु श्रटिनेषु बारिकिषु समानवतैनातुट्पयो- 
गितोऽल्डुलरः । पािनीवृत्तम ॥ २० ॥ 

साराऽपदानरतमेदितविश्चदेव- 
तारापतिस्थमपि भानुसुतेन राज्यम् । 
त्वसातिकाथरसहकारभिरेव लब्धं 
कार्यो्यमो हि महतां कमले शिवाय ]| २१॥ 

सदेति । दे कमले ! मरे ! साराणां सारभूतानाम् अप- 
दानानां वृत्तकमेणां शतेन षटुनयथः । पोदरिता दविता बि- 
ग्धदेवाः समग्राऽपरा येन तसि्मिच तारापतौ तिष्ठति तत्ताराप- 
तिस्थं.तदपि राञ्यंभा ५४ म्ीवेण त्तव भाक्षिकर्य उपल- 
लकि सहकारिणी कर +रिणी गीर्वाणी य(१) स्तथैव 
रुन्ध मापे, तथा हिि-महतां भ्रष्टपुरूपाणां कायोचमः कतेव्यो- 
ययोगः विवाय कट्माणाय भवात । ‹उव्रोगः खलु कमन्य 
पले मराजौरकमवत । जन्भति गौ्नस्ि प्रषः पिवति नि- 
खश्च “उदोगिनं पुरुषमिह सुपेति रक्ष्मीःरियाध्भियुक्तो- 
चरः" । अथोन्तरन्यापाऽ्छङ्ारः । वकतन्ततिलकरवृत्तम् ॥ २१ ॥ 

५ 

२९ ककले 1 वखकननागाक्मेखमूहसेसोपिवनिखिलाप्मदे 
चीप ( चनि ) र्थतेमपि राज्यं स्वद्ठ'मकमैणि स'दाय्यवा- 
खरभान्नेण इु्रीदेण लण््रामिति म्रहारमनां का्चैप्रयज्ञः कल्याणाय 
मवतीच्ुक्त्या समधयन् निण्वेदेवतारेति आदिवनयदेवताकेकावि- 
शोत्तरमपादानश्षज्नामोपन्यास्पुरस्तरमाह 1 

४ 



नक्षत्रमरारास्तवकः १५॥ ५२९ 

द्रितं विषह्य निखिरं दयानिधे ` 
परिपास्वकिञ्चनजनं भवानिति । 
जगवुद्धवाऽऽदिनिरतस्य शाद्धिणः 

श्रवणे ऽमिधहि रहसि सथं समे ॥ २२॥ 

दुरितरमिति ! है दयानिभे } से } अच्छं समग्रं दुरितं 
दषते विपद सेरा भवान. भगवान्. अकिञ्चन दद्र जनं प~ 
रिपाहु र्ठ" इति जगत उद्धनादिः) आदिषब्देन पाछनसेहारो,.- 
तेषु निरनस्याऽऽसक्तस्य ङ्णो रः ध्वे कर्णो रहसि 
स्वयम् अगिधेहि कथम्! ृन्जुमापणी वृत्तम् ॥ २२॥ 

अशक्तो ऽसि दुःसाधनिषठतदृसे- 
ष्वहुं कर्मयोधा्युपायान्तरेषु | 
अतस्तावरकीने सुर्रोरनुने 
पदे छोकमातः प्रपये ऽतिभीतः ॥ २३ ॥ 

अदाक्त दति । है लोकमातः ! अहं दुःखेन साधिततुमश- 
कंपो दुःसाधः । साधर संसिद्धाविसप्मादौपहुःुपु छच्छाऽछ्- 
ष्छार्येयु खल् । स निष्ठाः सहस्रं सदसः येषु तथा क- 

ररह स्मे) व्व, “हे दयानिधे | माच दीने जनं सपरपरे युस्ठनं 
मर्दिष्वा रक्षतु" इति के(कसरमादिकाश्रव्याप्रतस्य रेः क स्वथं 

पययेनि द्वारदण्चव्रयानष्ठत्रनामोद्धन्नाह 1 

२३ दे जगन्मानः | अहु दुप्कस्डषछठानसदहसेपु कमेशयानपरथू- 

निषर्नपूपयिषु अमम ऽस्मि, अनो द्यन्ते चकितः सन् फट "वश्व - 

च्य तावके चर्म शस्यो छुरय इति अरयोवरिरदनिप्रु(नक्लनना- 

मेपनिवप्नन्नाह 1 + 
६७ 

५ 

ह 
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।सन्ध्याऽऽदिवोष आत्मानम् एते आदी येषु तेषु उपायान्त- 

षु अन्योपायेषु अदशः असमैः अस्मि, अतः घ्रः 

भनूने आधक्के शति याद्वः, तावकीने तदीये ष्ठे स्थने) 
अयन्त मतः भययुक्त; अहं भपये माहतो ऽप्मीयथः । यनहम- 
यातं हत्तम् ॥ २६॥ 

त्रत्यरिग्रहजुषं हिषन् रमे 

क्षीयते बहुसदायवानपि 1 
त्निद्द्ैनम्पस्तवारिज- 

अन्द्रमाः शतभिषड्िवितः ॥ २४ ॥ 

त्वदिति! हे रमे ! तद परिग्रहं एदीतं जने, पत्रीपरिज- 
नादानमुकशापः परपरा इसमरः । तं जपते सेवते ते पुरर 
द्विषन् जनः वहवः सद्या अस्य सन्ति तदश ऽवि क्षीयते 
सयं प्राभोति तस्य निदनं दृष्टन्तः मपात्तं बारिनेयेन स च 
द्मा इन्दुः शतभिषरिमः शतताराभिर्वहूै रश्च सेवित इति । अक्र 
श्लिद्रममारणाऽलङ्कारः 1 रथोद्धताहत्तम्. ॥ २४ ॥ 

अगवति यस्य भवद्गुणकीतेनकम्भ्ोपद्मास्म् । 

७ हे स्मे स्वया परिदतं जनं दिषन् पुरपः वदुलक्लदायसंप- 

ष्ञो ऽदि श्यं ब्रोनीव्यक्त स्वद्ावास्तभूतकमलविरोधी ्रताभिषनद्धू- 

देवितः ( सतत्तस्यकचिकछित्सकसेवितः, दाततारकाख्यतारासेवि- 
सश्च ) चद उदाहरणमिति च्तुर्वशद्ठतभिपङ्नक्च्ननामं श्र 
दरेयक्षण् } स 

२५ दे भगवति { यस्य पुरस्य जुखं तवदूगुणव्णनेन कस्पमानस्दौ- 
छ्याऽऽस्पदूं मवत्ति तत्पाद्कमलधूलिजगृस्यस्माकं शरणं मदतीति 
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सचति हि जगति मतिस्तच्चरणाऽम्बुजरणुरस्माकम्॥२५॥ 
भगवतीति ! दे भगवति ! यस्य तुस्त आस्यं मष्टा शगा- 

मं कीरेने वर्णने कम्पस्य कम्यमानप्य ओष्ठस्य । चरनं कम्ए- 
यं कम्परमित्पमरः | पदं स्थान भदत तस्व चरणाऽम्बुनस्य रे 
णलः अस्माकं गौतभेवीत ईति जगति रोके दीवि अति 
द्धम् । उपगीतिदत्तम् ॥ ९४५ ॥ 

स्वत्पदमरविन्दणहे वन्दन्ते जन्तवो भुवि ये । 
भुत्रने्तरमाद्रपद्चुण्णममीषां सृदारम् ॥ २६ ॥ 

त्वदिति । हे भ्ररदिन्दण्दे ! कमले ! युधि सदं भव- 
ष्वरणां ये जन्तवः पाणिनः बन्दन्ते नमस्कुर्वन्ति श्रमीषां जन्द्- 
नां श्हद्रारं सुघने उत्तराण्ययिकानि भद्रस्य भद्राजापीयगज- 
स्येमानि भद्राणि । भद्रः शिवि सश्नरटे शपे तु कदम्बक । 
कारिजाततिवरेषे चेतति मेदिनी 1 पदानि तैः शुण्णं चूितम् ॥ 
छदिर् संपेषणे इतर्यस्मानिष्टायां स्दाभ्णं निष्ठातो नः पूर्वस्य 
चदं इति नः! भवतीयर्थः } उपमीतिरत्तप् ॥ २६ ॥ 

[५ िशिरेवती्य सिन्धी साकं शीतांडुना पत्रे । 

पच्चविकापूेभादरपदानक्तनास परोषटुपदमिस्यनेन चिन्यस्यननाह । 
२६ दै कमलालये { भूनखे ये जनास््वथरणमनमिवाद्यन्ते स्तु- 

चने षा पतेयं मन्दिरद्वारं भुवनेखर्माद्रपदक्ुण्णं ( सोकोचसदि. 
मयद्ाकर्ज मद्वार्यगजसम्बन्धिपाददचुष्णं ) भवतीति रवां नन- तां गजादरिस्खदसम्पह्छामो मवतीति उत्तरभाद्रपदमिति प 
दानश्चत्नाम निर्दिशन्) 

२७ दे कके ! स्वं शीतठे सागरे " शिशिरेण सदाऽ्वतीय 
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: कंरुणाऽष्रं कान्तहदि स्थास्नमुप्णसि तापं मे ॥२५॥ 
०शिशिरे शति । हे पएरे ! शीनांना चन्द्रेण साकं सह। अत्र 

चन्द्स्पाऽप्रधानसधोतिका सदयुक्ते ऽपरधाने हति तुनीया ब्व. 
या । पिषिरेशशीतले सिन्धौ भवती, यदा हे करुणाऽद्रं 1 
दयाछ्िन ! अतः हे शिरे ! इति पम्बुद्धः। कान्तस्य दरे 
दि हृदये तिष्ठतीति स्थास्नुः । ् ट।जिस्श्च कूस्नुरिनि कप्तुभ- 
त्यः ॥ मेःतापं सन्तापं सुष्णास्ि चोरयति । अत्र लक्ष्या 
श्ीतलस्रशणस्य अन्यसंपरमाऽयिक्पवथनादुशणारट्करः 1 
उप्गीतिप् ॥ २७ ॥ 8 

सं्रस्भं धेग्रैः पदरलरखर्डैः 
स्मिता दास्यज्ञपा मैषा | 

>" नक्षत्रमाला नद्राजकन्य 
द्या त्वदीये ह्ये चकासतु ॥ १८ ॥ 

इति श्रीमहेङ्कटाऽध्वरित्रिरचिते श्रीमलषटमीसहस्े नक्षतर- 
मारस्तवकः पञ्चदशः सम्पण; ॥ १५॥ 

सं्रध्येतिं । हे नद्राजकन्ये ! हे घुषाऽन्धिपुति ! चरः 

सव्योद्याईननरणे उषमीसष्से 

दयाद्रं दरिषशये ऽत्रस्थिता सती मम सन्तापं ्मयसीत्ति सेवतीनि 
" सप्र्िगनक्षजनामोपन्यासमुखेमाष् । 

२८ पव सत्तविण्याः कापाचचकनदघ्रनामर्वास्ते. न्छोकै; स्तुन्था 
सम्ध्रति.े स्वागरद्धने ! चिचिभ्रै, पदसरूपैयणि शके संगम्फ्य दा सेन मय। समर्पिता दयपियेयं नक्षमाडा ( सत्तद्िशति्मीक्ति- (9 4 

कघ्रारचहारसदशी तनन ्रनामयटितसतर्थियनिपद्यकता स्तुनिः ) -तावषीनि हयै दये दीष्यतामिति सगव समशेयन् स्तयं परिपूरवनि । शति भोमानवसयुपाख्यन्खद्धसामरपाछविराचवायां 9 ख्ममासद्दस्र($वतरणानि घ्रेणिष्छा्ां नन्ञश्रमालास्तवक ॥ ६५ ॥ 
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रिचिभैः पदाति पुतरिडन्तानि तान्येव रतानां मौक्तिकादीनां 
खण्डास्तैः संग्रध्य सम्यक युम्फयिस्वा दास्यं सयनं जुषते तेन 
दे(सेनेति यावच, भया वेडगऽष्वरिकनिना समर्पिता कण्ठे द 
साति पाद् । षटत्रा हृदयपिया मनेोहारिणीति यायत् । एषा 
मक्षत्रपाखा पूर्वोक्ता त्वदीये दये वक्षसि चकास्तु दीप्यत) 
इयः । उपजातिरत्तम् ॥ २८ ॥ 

शति श्रीरावजीषहाराजा(ऽपरनान्ना श्रीतिवास्पण्डि- 
तेन विरचितायां वारयोधिन्याख्यायां 

श्रीमधरकष्मीप्दसदीका्षा नक्षत्र 
मारास्तदकः पशचदेशचः 

सम्पुरखः ॥ १९ ॥ 
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अथ विवित्रस्तवकः ए १६५ 
-----~^---2>2---^------- 

एकवृक्रो ऽपि समरे दशवक्रं जान यः1 छ 

इयं विचित्र वरितः स रामः त्रेपमे ऽप्त् नः ॥ १६ ॥ 

प्रथाऽस्मिन् पोडशस्तवक्े लकम्या विचित्रचरितरं वणयि 

प्रभकपचे त्रिचित्रपिति तष्टिङ्ग निर्दिकषनमद्गखमाच पेत । 

पितरं पश्ननाभस्य कलत्रं तत् पुनातु नः । 
व्रिचिघ्रं तरिषु लोकषु चरित्रं यस्य गीयते ॥ 9 ॥ 

पथि्रमिति । यस्य व्रिचिवरं चरित्रं त्रिषु केषु गीयते तव 
धततं प्मनाभस्य दरः कलनम् । कलत्रं श्रोणिमाययोरिस- 
भरः} नो ऽस्मान् पुनातु पत्रित्रान् करोतु युगपत पुराद च ।९॥ 

अप्राकरुते ऽपि भगघ्रानवनाररूपे 
प्रायः प्रजाऽनुगुणमेवर करोति जन्म । 
मातस्त्वया हि मथिते भथमे हि भूते 

चित्रं पुरा जनिरकारि तथा तीये ॥ २॥ 
अपराङनतेति । दे मालः ! भगवान् अपाङ्ते पङृतिकाै- 

„ ९ अयेद्ा्मीः चेषडक्ं विचिचस्तदकमारिप्ुश्रस्व +दिचिल्तं चरितं 
खछोकनघ्रये गीयने तत् हरेः पचचिव्रं कलत्रं नः पविद्रयरिवत्याह् । 

* + २ दहे जननि! भगवान् हरिः लोकोत्तरे ऽप्यवताररूपे प्रजाश्यङ- 
पमेव जन्म रोति, त्वया ठु पुरा मथिते मथने भूत (जलसश्तौ ) य- 
था जन्माऽकारि तथेव द्वितीये ऽपि भूते ( परधिव्यां ) जन्माऽकारी- 

नि, सवमेकर्पेषव लपृ्यिव्योससननेति सखोत्पक्ञाया जलीयःदे | 
पृधिव्युल्पशषाया्च परपयैवव्वे सफीचिते $प्येकसूपेगवोभयोस्त्वमुत्पन्नेति 
चिव, भगवास्तु अले ऽधतीर्णो मर्यादिरूपेया द्शरारथादिमयुभ्ये 
0 गामादिमुष्वकूपेण कारणाऽनुखपं विभिन्नश्वेणा$जाच- 
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ननि ऽपि तस्य सेच्छाऽऽविभीववन्तराद्पान्चमौत्तिके सनि अव्- 
रस्प रूपे स्वस्पे श्राया वाहुरेन परनाऽनुमुणं सोकाऽ्चुरूं 
म्म करोति । पक्रयवश्चेपि प्रङतिवक्षाष्टोक्ा यथा स्वयो- 
पृहे जन्म दिश्रनि मोर्पोवत् तथा दश्चरधानातुप्यान्म- 
ष्प इति । दिस्लर्ये । या प्रयवे मूते ररे मथिते सीति यथा 
निरकारि येन रूपेण जन्म कृते द्वितीये ऽवि मूते मथिते 
दखेन किते सति तेनैव स्पेणन तु तवोनिसदटशं यादो- 
तादिषपेण जनिर्जन्पाऽकारि कृतम् । तथा च सर्जमश्रुतिः । 
प्राप एव सस्जीञ्दौ ताष्ठु बीजमनाखजादिति श्रु; । ब- 
(न्तततिककादक्तम् 1२१ 

ख्यातो भुवि उवलनशशीतरिमाऽनुमानं 
वाधाऽनुविदमिति ताक्तिकसम्प्रदायः । 
वालाऽनङे कमल्वािनि वासुयूनो- 

] षा = [8 

शिं चथ चछुपया शिक्षिरं खमेव ॥ ३ ॥ 

खशया इति \ दे कमरवपीमति ! उ्वसनस्य यहः श्ीतलि- 

मर अनुमानं वापिन प्रस्पक्षिणाऽनुविद्धं वाधितप् इति तारकिका- 
रं संप्रदायः आचारः ख्यातः मसिद्धः,) इति सत्ति ` वायुमूनो- 
लस्य पुच्छस्याऽनरं वहं छृपया स्मेव शिशिरं शीतं चः 
पथि इदे चित्रपर् 1 अत्र पते साध्याञ्भावो वाधः, अनुमा- . 
प च बहिः शीतः द्रव्यात् बान्दकीतं अत्यत्तवायितमिति - 

३ लोके ज्वलने सैल्या$नुभानं याथिठमिति नैयापिकसंभदायः खः) परदे कमलालये † र्यं मास्नेः पुच्छा$ग्नौ पया शैत्यतः 
प्र्थीरित्ति वा्ितक्ायक्रस्णमेतश्चित्रमितति ॥ पते य मगवतीमादार्पाभति, 
प्यं मतिपादृ्यति) (> 
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वाधाऽनुरद्धसम् 1 मो ऽमिमरतितालाञे शीतः प्रसत्दट, 
अत इदं चिन्नमित्यथैः ! बसन्ततिलकात्तम ॥ २ ॥ 

निमप्नमम्नौ किर वस्तु भूयो 
ऽप्युन्मजनतीति क नु देवि दृष्टम् । 
वपुरिजित्रं तव वहिमम्न- 

~: मुन्मजनं मजननि भ्रपेद ॥ ४ ॥ ̂ 
निप्रामति । हेदेषि ! भ्प्रो किखिन्निम्रं वप्तु भूष 

उन्पजदीति र नु दृष्ट ! दे मज्लननि तथ वपुः वह्िमप्रमप्यु 

न्मज्नं निर्गमे परपदे शति विचित्रम् । उपन।तिशतम् ॥ ४१ 

स्ववाधकान् साधुजनो ऽपि शक्तौ 
बाधेत पाथोधिसुत्ते जगदयाम् । 
वाधाविधात्रीभनवती ररक्ष 
रक्षःसियः प्रस्युत वायुपुत्रात् ॥ ५ ॥ 

खवोते 1 £ पायोयिषुते ! साधुजनो ऽपि शक्तो साम्य 
भ्रात्तौ जमति स्वस्य वाधकान् पीडकान् वाभेत् । भवती तु वा 

„ घाविधात्रीः कुनैतीः रक्नःद्धियः परति वाधुपुत्रात् मास्ते: सका- 
~ ्ाद्ररक्त इति उ } विचितं क्ेम्(१) उपजातिरन्तप् । ५ ॥ 

४ दे. देचि ! बहौ पविष्ट वस्तु भूय उन्मज्ञतीवि क ज चष्ट परदे 
मन्मातः } तच षपुरप्निनिमरञ्नमापर पुनठन्ममन्जेति विचिकमित्याष्ट । 

५ हे समुदरपुनि 1 प्रयिग्यां सत्पुख्पो ऽपि साम्य सति निजपी- 
डकाम् यायेतेति प्रखिद्धं, तथापि सवती स्वगयपरा राश्चसयोपितः 
भच्युन ( वेपरोखेन ) इचूमतो ऽसह इति शचं प्रद सोया । 



ति्चिध्रप्तचकः १६। ॥ ६, 

इोकादयेतः स तवाऽ्वरोकात् 
पाकारसिपाकः किंर काक एकः । 
सोकाननेकान् भते स्म चित्रं 
भुजान्तरस्थे भुजगेदवरस्य ॥ ६ ॥ 

शोकेति 3 रे ु जगेश्वरस्य भुजान्तरस्थे  तषाऽ्वरोका- 
च् छषाकटाक्षपात्रास पाकारेरेनद्रस्प पाकः । पोतः पाको 
ऽभे इतमरः ! एकः काकः सतपीडकसेन मिद्ध; करटः 
चोकात् अयतो मुक्तः सक्ननेकान् वहून् खोकान् रभते स्म माप 
इदं विचिनम् । उपजन।तिरत्प् ॥ ६ ॥ 

कान्तः भियां चहति कामवखाद् रश्ीति 

वाव्मातमेव भुवि शश्चुम वार्धिकन्ये | 
आखर्यैमजनयने हरिरिनवासा 

च्व यत्ततो दृशि विमतिं तव प्रियरलाम् ॥ ७ ॥ 

कान्त इति हे वार्थः सिन्योः कन्ये ! कान्तः प्रियः प्रियां 
प्लियं कामवशादिच्छचक्षाच दीदि चक्षुषि पिमर्तीति सुति यच्डु- 

५ ~ 

ददे छरिवक्षःस्छलखे { जस्सदायः स ईन्द्रुश्रो जयन्ताम ध 
काकः तय रपकश्तात् नि-तोकः सन् वहन् लेकान्धरेदे इति का~ 
कस्यो्तमलोकाध्वाप्िरख्येकरीत्ति मगचत्याः छुपामादात्म्यं म्रति- ` 
पादयति 

७ हे जरूधिकन्ये ] पातिः कामवशाद् पीं ददि धार्यतोदखया- 
ऋ्यर्यकारषा वङ््ा्रमेव धर्यं | परं फमलंनयनो दरि, स्वं 
च्व यत्कमराखया ऽतस्त्वां इखि यिमदींति परैश्च न ५ 
मन्यामह इस्यह। प पूतमिदानी समसं 

६८ 



४५९८ सखभ्यादयाऽयतेरणे लषमास्त्ले 

शुमाञऽकर्णयाम तद्राखाजसुक्किगान्रेव इति सति यत; अध 

नयनः हरिः तम अन्ने कमले वासो यस्याः सा सम् ततः त् 

दधीन. सन् ल दि विभरीति आधर्थम् । सामान्यननो 

ऽपि कारणद्ेन भियां दक्षि विभस्य॑वलोकयति, अयं कमठ 

छोचनो हरिः अंतः कमलाऽऽसनां त्वाँ संदा टगि [विमर्तीति 

विनित्रपिति भानः । वपतम्ततिलकारतम् ॥ ७ 1, 

सवे किं चित्कुर्वतः स्यालनुकून् 

सैरकषन्तः परक्षिताः सिन्धुकन्ये । 
अञ्लस्यक्तानर्जित।ऽऽगाप्रपश्चा- 

नस्मादटक्षानप्यहो रक्षसि त्वम् ॥ < ॥ 

स इति \ हे सिन्धुकन्पे ! पर्वे जनाः फ चित् हितं ङ 
तः अतः स्रस्पाऽतुकूखान् जनानित्यर्थः । संरकषन्तो रक्षणं 
कुधैन्तः मरक्षिता अलोकिताः, लं तु रजिः सरपादता जा- 
ग्तामपराधानां भ॑प्चा विक्लारा यैश्तानपि अञ्जलौ ' करसंुट- 
करणे ऽप्यत्ान् ज्ञानभून्ानस्मादकतान मत्सदकषमूढान् रक्षति 
हो इतति विचित्र 1 एलिनीहत्तप् ॥ ८ ॥ 

दष्टा वेणुं जडमपि जना देति वाचाल्यन्तः 
~ ष्णो! ऽप्येनं मुखरयति चेक्कि पुनस्तत्र चित्रम् । 

< दे सिन्धुकश्ये ! सरथ जनाः किचिरस्वकायैसस्पादकान्ः ख 
$लच्रलान रक्षन्ते प्रेक्षितः, परम्. जविल्ञाताऽ$ङ्दिवन्धान् ( आदधत" 
भणामान् ) संपादिताऽ्पसथसाक्रीनस्माददानपि त्वे रक्षसौव्या- 
श्धय।मध्यह। 

९ वि ! स्के जना जडमपि ( अचिक्तमपि, मुमपि च ) 
यसं बाद्यन्तो दार एनं छृष्णो ऽपि चेद्धाद्यति तन्न किचन? 

र 



विविश्रस्तवक्षः १६! , १३९, 

- छकान् मूकानपि च भवती बादय्रपरयल्ञा- 
च्चित्रं शरेः सखि वयममी तत्त वृष्टान्तभूताः ॥ ९ ॥ 

दृष्ठ दति! हे देवि ! जडमपि वेणुं देशं काश्रं वाचाल 
यन्तः शान्दयन्तः जना मानवा आप सए) अत एनं वेणु कृष्णो 
ऽपि सुखस्यत्ति चाचारयति चेत्न पुनः फि चिरे न किमपि 
कितु हे शौरिः सखि ! भवती भूकानः दाग्रहितानप्यभयत्राच्छ्टो- 
करान् वाख्यत्ति पाठयति । गतिद्ुद्धीत्पादिना द्विकम् । त्र 
वाचने दृ्टन्तभूता यमम स्मः 1 मन्दाक्रान्ता ४९१ . 

मादृक्षरक्षणच्ते मकराङ्मात- 

चहान्तरे करुणया मवती निव्रि्टा । 
अचौरमना घरुवमवस्थितमञ्चनाऽ्रौ 
विद्छस्मरं व्ित्रिधकयकर करोपि ॥ १० ॥ 

प्राप्त इति ! हे मकराङ्कस्य मदनस्य प्रत्तः ! मसक्त्णां 
मस्सरव्ानां रसाय कर्यया छूषया वाहान्तरे मकरणमाघ्- 

स्रा्िप्मोरित्यथेः ॥ प्ननिष्ठा स्थिता सत्ती अर्चासना प्रतिमा- 
समना स्थापिलेन अज्ञनाऽदरी शेषाडद्रौ स्थितं दिश्नस्मरं विष्णुं 

अधन पुनगूकरानप्यनायास्चन ग्छोकान्वाचयनीति विधे, तत्र च 
यमी चयसुद्राहर्णभूना इति अत्रिः क्रियमासं जडयंदाश्र्रनं 
ष्णः करोनि बेत् चिः चिन, परे छोकाऽप्रलिद्धं माई = 
वायन मवद कसोतीनि ते मादःस्म्यं रोको्वपमिष्य 

९० दे फाममातः { मष्शकीनजनस्प्तणा 
स्छा$वस्यिता त्वं सेषश्षठे प्रतिमात्मनाः सिन 
फरोषीस्याद् । 

याभप्राक्छो- 
हष 

य॒ मगवरनो वक्षस 

हरि नान्पकायंकारिणं 



९५४० सथ्याद्याऽवतरणे टश्मीखहस्ते 

विपिषं जग्सर्जनादिरूपं काय तस्य कर कारकं करापि। व. 

सन्तातरुकादरटत्म् ॥ १० ॥ 

विशचप्रससपि खं विचितमरगेन्द्रशेटपतिकान्ते । 

मन्माद्ास्ताधारणमातेव विशिप्य पुष्यसि रमे माम्॥११॥ 

इति श्रीमहेङ्टाऽष्वरि विरचिते श्रीमछस्मीतहसर 
विचिचस्तवकः पोडशः सम्पूणेः ॥ १६॥ 

विश्वेति 1 हे से ! हे उणेद्रशेखस्प क्रेषाड्धेः ल्युः स्वाः 
पिनः कान्ते परिये ! खं विश्वप्रसूजंगन्माता ऽपि मम माजा प्रा 
असाधारणमसामान्यं यथा तया साक्षाद् मातेव विक्षिप्मर विप्रः 
केण मां कवि पुष्यत पुष्टं करोपी ति विचित्रम् । गीतिदटत्तम् ॥९१॥ 

+ इति शरीरावजीमदारानाऽपरना्ना श्री निदासपण्डितेन 
विरचितायां - वार्वोधिन्यार्पायां श्रीलक्षमीपषद- 

दीकायां विचित्रस्तवकः पोदशः सपणः ॥ १६॥ 

२९१ द वेङ्कटर्पातनावियिके ! रमे ! सफटलोकजनन्यपि स्वं माम 
सामान्यमतिव ( केवरं भदेकमातेव ) मा विरेषण पुष्णाक्षीति स्ट- 
करुजनन्यास्ते म्य खात्सद्यमसाधारणामिखाह 1 

इति ीमानवल्द्युपाख्यतैलद्गरामसाखिविराचतायां 
टक्ष्मेखदसरोऽबतरणनिःश्रेणिक्छयां 

विचिञ्चस्तवकः ॥ १६॥ 

-----> = 



५४९ 

अथ नामतैमनस्तवकः 1 
नर 

। (3 रै 

सर्पैरक्षससंदा रादेवगन्धनेकि सरैः 1 
यन्नाम्यैमतरे गीते स रामः भ्रेयमे ऽस्तु नः ॥१७॥ 

अथाऽंसमम् सक्ठदश्तवके लक्ष्या नाप्मैपवं वर्णयितुं 
अथपपये नाश्नामिति तिङ्क सिदर् मद्रलमाचरति-- 

धाम्ना वुद्येय राजीवधाम्ना तेन दयादुना । 
आम्नानं जातु चियस्य नाम्नां ज्ञानेयुनक्ति नः | 9 ॥ 

धाश्रेति १ यस्य जातु विदा चिदपि नाम्नामाम्नानष्र- 
धार; नो ऽस्मान् ज्ञानिन युर्पक्त युक्तं करोति तेन राजीव 
धाश्ना कपलष्देय दयालुना छृपाश्ीरेन, स्प्िद्हिपत्तिदियी- 
स्पाखुद 1 धाम्ना तेना ऽहं दृश्येय । दृशिर् मेक्षणे अस्प 
केण्याशी धिङ् \ पथ्यावन्रं टत्तम १११ 

अणेवेन्द्रतनये ऽतिदःसदै- 
दैनेरेशगुणवणनाऽऽतपैः । 
आर्तया रसनया ऽय शीतलं 
कीरतेयामि त्तव नाम कोमलम् | २ ॥ 

अवेति 1 हे ऽणेबेद्रतनपे ! ऽन्तं दुः दुमेरेणानां 
१ साम्प्रतं सतदक्तं नामयैभवस्तवकमारिप्छुधैष्य (णान्नः) अभि. धवानामश्वासतो ऽस्मान् कषानै्योजयति तेन दयारीटेन कमलालयेन धवाशा ( स्माूषेण } सहमवलकिनों सेयमिति भद्लमाखरति। २ दे समुद्दुदितः{ अलयनत सोदमशक्येदषटमूपगुणव्ेनापलदेः रूप्यः जियः $ सोतं वुं च ते नामो शारयामीद्याह ! ` 



भष् सष्याखूपा$थतरणो क्षमी 

वमौनाऽऽतयेः आर्तया रसमा श्ीतरं कोमलं च तव नाम 
कीतेयाम्युचारषामि 1 रथोद्धतादत्म् ॥ २ ॥ 

राजीवगेहे तव मल्यैराजी- 
राजीवयन्ति व्यसनाऽप्चिमस्नाः । 

नामानि यः कीर्तयते स धन्यो 
_ वपैमानिकानामपि माननीय; ॥ ३॥ 

राजीबेति । हे राजीकोहे 1 व्यस्नरूपे त्रो मगाः मः 

त्यीनां राजीः पी; आजीवयन्ति भाणे धारयन्तिते नामानिर्वः 
युभान कौपैयते स वैमानिकानां देवानामपि । चरतीति टक् 1 
माननीयः मान्यः सन्. धन्यो भवतीस्ययैः । इन्द्रवज्रा ॥ ३ ॥ 

पञ्चेषुचापर्पलायनत्िदमन्त्ं 

चण्टाविशेषपनिनद्ं कुहनारिशाच्या; ! 
कोपऽनलमरमतोल्वभो मुरारिः 
के नाम नाम न जपन्ति तवाऽन्धिकन्ये ॥ ४ ॥ 

पद्विष्विति । हे ऽभ्धिक्रन्ये  पञ्चेपोश्वालपस्य पलायने 
पिद्धमस््म् एवं ऊुहनापिक्षाच्याः कपटपिशाचस्प घण्टाविशिपो 

+ 
ष्ट कमरुषपसतिनि १ यः चुका दुःखाऽनर्मव्यप्रिष्ठान् मुज 

समूदान् आजीचयन्ति ते नामानि कीतेयते धन्यः स दूवानामपि 
मान्यो भवतीत्याह 1 ध 

दे आन्धिफन्ये ! कामचा्स्ययिदधाचणे सिद्धमन्त्र षे, कपट 
खूपापण्ठाच्या महाघप्टाधाचरूष, मुररिपोः क्रोधा $प्रियमने खान्त्वव^ 
ष्वनकूपंते नाम के वान जयन्तीति रूपफथुखेन च्वश्न।मेश्चारणं तत- 
रफकजनकाभिललाद । 



साम्धैमयस्तथयः १७ 1 ५७० 

साश्नितेषस्सस्य तिनदं शष्दमूर्तं युलधुसारे; कोपाऽनरस्य भ- 

शमस्य सान्त्यः पन्तं तद नमम के नम् के नयः 
न् जवन्तीसयुद्धेखाऽख ङ्का । बसन्दतिसकारत्म् ॥ ४ ॥ 

आम्नायदुम्यजर्धेरमूततं मदस्व 
„ नित्यहिपा प्रहरणे दरहिणाऽखमन्चः । 

नारायणस्य किर निव्यजपर्त्वदीयं 
नाम प्रगस्मतममभ्युदयं तनोतु }\ ५१. 

~ अस्ताति । दे दम्ब † आम्नायो वेदं एव दुग्धजल- 
षल्तस्याऽष्डन, तथा निच्यद्विपां कामाधरेणां हरणे नाप्रने 
दुदिणाऽद्चमन्ः व्रह्माऽखमनुः किक निग्वयेन नाराययास्य 
निस्पेष; ईक् अततित्रगरषे त्वदीपे नाभ न; अभ्युदयं तनोतु 
तिस्तार्यतु { वस्तन्तत्तिखकात्तप् ॥ ५ ॥ ~ 

नामरक्षणपरस्तवोधचिते 
ना ऽपरक्षणपरः क्षितौ रमे) 
यस्तनोति तव नामयोजनं 
सोयमद्धूतमना्मयो जनः} ६१ ~ 

नित्त । दे स्मे } यत्ते नाम्नां योजने तनोति तिल्ला- 
५ दे ममाऽम्य 1 चेद्सागरसमुत्थाऽ्छतकप, सावैदिकशश्चये ्रहमाखनन्बरूर, मगवतो जपिवयस्ते नाम भरौदतममर् अशयद ( मैक्चं ) तमीतीच्याद् \ | ह्दैस्मे ! योना (बुरपः) कलितत वव नाद्यो ससे भास्क मचतति स्त ऽमराणां क्षणे ( उत्सवे ) परो मवतीस्युचित, यो जनस्त- च नामयजनम् ( अभिधेयस्तम्बन्धे नामोश्चारणमिति भावत्) तनो. ति लः भदत चथ चथा ऽनामयेः (नोतेगः ) भवतीति नामयः काते अनामयोजनो भवतीति वेचि्यमद्पेनमुतेनाट । ॥ 



५४४ शभ्यादयाध्यनरणे लश्रमीःसदसने 

रयत्रि सो ऽपमनामनोजनो वतीति विरोधेन अदत्त, सो 

$ जनः अनामगः रोगो मवनीति अदटुताऽभावः, पुनः 

तव नाम्नः रषे परः सना नरः पितौ अपर्णां क्षणे 8 

रसे प्र दृर्ुचिनप् 1 यो ह नामरक्षणपरः स नामरप्तणपर 

एवोत पर्मदमद्धुनम् । रयोद्धताश््तम् ॥ ६ ॥ 

साम्नां जन्मन्तरमखिलक्छग्वर्मसगौन्तरं वा 
[र ॥ ४७ 

पर्यायो वा सकल्यज्ुपां प्रक्रिया ऽऽथवेणानाम् 1 
वेदान्तानां किमु व्रिनिमयो व्िश्ुतं विश्वमात 
दिव्यं भव्यं दिति जवतां देवर नाम खदीयम् ॥ ५ ॥ 

साम्नामिति । रे विन्वपातः ! साम्नां वेदानां जन्मान्तर 

मन्यज्नन्म चा, खिलानां ऋनो वर्गाणां ऋषेदानाीमत्यर्थः 1 
सगौन्तरं जन्पान्तरं वाप्यजुषां यञतरदानां परयांयो ऽपराब्द्ः 
बा,ऽउयपर णानां बद्ानां भक्रिया भकारान्तरं वाविदान्तानां वि- 
निपयः परस्य।म्नायः इति बिशन प्रख्यातं हे देवि दीश्निस्पे ! 
सदीयं ष्यं नाम जपनां भव्यं कटपाणं दिशसर्षयति । (स 
वै षदं हस्तिपदे निपप्रपर' `इति न्यागेनं | अथ च राम सत्तो 
ऽधिकं नाम परं च नाम्नो ऽति यावती पक्तिः" दृत्यादिवचना- 

७ हे देवि} जगन्मातः} सामेदानां जन्मान्तरङपं वा, च्कस-~ 

महस्य खभ्न्यन्नररूपं कास्मभ्राणां यद्चुर्षा चनब्दान्तरं वा, अथववेद 
ना प्रकारान्तरं चा, उपनिषदां व्यत्तिहारो षा, तव असिद्धं नामः 
स्वग्यं रयाण जपतां ददातीस्यादह् 1 

€ दे मानः] तच शीयुकतं नाम कीर्तयन्तो महाकीसयो वेद्ान्तमा- 
चासक्तबुद्धयः, दुारतनद्कानिराकरणेन संतुणमहामनखः, उद्विकतस- 
स्वगुणा, माक्षङृतक्घुतूहखाः सन्तप्त प्रियं भगवन्तं ताषरन्तीर्यःष् । 



. साम्परेमवस्तवकः १७॥। ५४५ 

चरेण नापग्रहणात्सै ऽपि मनोरयाः पृण भवन्तीति सन्दे- 

सेसेक्षालङ्कासै ! मन्दाऋान्तारत्तष् ॥ ७ ॥ 

्रवयन्तैकभ्रणयिमतयस्त्साः पापसा्थै- 
भ्रलदिश्रमुदितमहाचेत्तसः स्फीतसच््राः । 
ना श्रीस्तव किल रसस्कीलैयः, कीेयन्तो 
मातर्क्तौ विहितक्ुतुका मोद्यन्ते प्रियं ते # < ॥ 

चरययन्तेति \ हे मातः ! च्यन्ते वेदान्ते एका प्रणयिनी 

मतिया ते तथा पापस्य सास्य समूहस्य मादेक; निरा 

तिः तेन भृगुदिते महायेतो येषा ते पुनः स्फीतं ममतं सत्वं भ- 

भादः सत्वगुणो बा येपां ते अन्यच श्रीमक्तव नाम कीतैयन्तः 
किरु बण भर्या कीरविरयपां ते । अवरपूर्वाखङः व्यायामे इ- 

सरस्मापि हस्वस्य पिति इतीति ठुकि वाट मागुरीत्यद्ोषः ॥ 

अन्न खत्कीरय इत्यपि पादः } अस्याऽधैः घुगमः । तापसाः 
शुनयः सक्तौ कैषर्पे कृते उदक् येस्ते सन्तः भियं विष्णुं मोद्- 
यन्ते । युद दै इसस्पाण्णिजन्ता्कतैरि ठद्. । मन्दाकरान्ता- 

ट्म ५८॥ 

~ मास्वदर्णं दृषगिरिपतेभौवुकं तम्बता ते 
धाश्ना घाम स्फूरति जर्ष पुत्रि नन्ता च नाम | 

+ ५. हे नीरथिषुते ! कृण विप्तारयसा वे तेजसः वेङ्टपतेमास्थ- दी ( प्रकाशमानस्य, शोममानास्वरं च ) धाम शष, ते नाम्ना चस्य नाम सफुः्तीतति, महीपतेः शलोश्चो रमणीयः भासादो ररी र हपस्थापनं विना विकेण सोमते कि {मिव्युक्तया समयन सत 
श 7 र 

६९ 



५७६ सष्याश्पाऽ्ववरणे लछोसष्से 

रम्य हु्थस्थरमवि महीराक्षिणः शलतुद्धं 

दीपाऽपेपं रजनिपु तिन देवि देदीप्यते किमू ॥ ९ ॥ 

भास््रदिति । दे जख्धेः पुति ! घामपते भाखन्तः वणा 
ीलाद्षः) नामपष अतण च यस्मिन् तव 1 वरणो दिनादौ 
शु्ठादौ स्तुतो बय हु वा ऽहरे इत्यपरः । वरपागगिपते; धी 
ह्रे 1 माषकं भविकं भच्पै कुशल पेममिखषरः \ तन्वता विः 
स्तारयता। ते धान्ना गृहेण धाम शह चेत्यपरं नाम्ना ऽभिभया 
नाम च स्फुरत शोभते । तत्र दृष्टन्तः देवि ! मदीरक्षिगः 
रात्तः बरैख्नुद्धयुच रम्यं घुन्दरणपि _ दम्पैस्यरं _रननिषए 
दीपासेषं बिना देदीप्यते दिं क्षोमां परामोनि कि! नेत्यथः। 
अतुगुगद्टान्ताऽलह्ारौ । भन्दुयक्रान्तावृन्तम् ॥ ९ ॥ 

अप्यस्माकं वचनमचमरकारि कंसारिकान्ते 
भ्ाक्ताऽऽस्वाचं प्रभवति भवन्नामयेयाऽनुषङ्कात् । 
कषुरादिरिथरपरिमट्रन्यसाचिव्यभूम्ना 
निगेन्ये स्यादपि सुरमिता निम्बकाष्ठस्य चे ॥ १०॥ 

अपीति । हे कंसारेः कान्ते { अस्माक वर्चनं बाक्यपरच- 
भरकार्यपि भवत्या नामेयस्याऽनुषङ्गास्छवन्यास्क्तेः । धीरो 

सेव दरिमन्दिरवतोभा, स्न्ाद्ेव भगवन्नान्न श्ोखा भवतति, यथा 
नारायण पति हरिरिति घा मगवन्नामाऽइदौ व्व्षामभूतथ्ीपदविन्या- 
सैव श्रीनापयण भीहरिरित्याकारमापन्नं सविरोप शोमते इत्याद । 

१० ह कसवेरिदयिते ! अचमस्कारकार्प्यस्मद्धचन त्वक्षाम- 
सम्बन्धात् वुभ्रजनापाद्य मवतीति कपुरमश्चतिर्थिरस्ुगन्धकद्रगया- 
ऽभ्विकसम्बन्धमादातम्यन गन्ध्चल्वे ऽपि पारिभद्रद्ा खूं सोरम 
स्यादवन्युक्तया समर्ययद्नाद् । 

् 1 



साम सवस्तवक्षः १७१ ४ 

मतीपो हः प्राह इयमरः । ्राख्याधमास््रादिदं योग्यं भभयति । 

दृष्टन्तः निरमन्ये सुगन्धरोहंते ऽपि निम्बकाषटस्य चूर्णे क्षोदे 
कूरे; स्थिरपगरद्रव्यस्य साचिव्पस्य साहाय्य भू- 

स्ना सुरभिता सौगन्ध्यं स्पाद्येद् । इष्ान्तारुद्ारः । मन्दा- 
करान्तावृन्तप् ॥ ५०1 ~ 

अम्बा रदमीरमृतसहमूरग्धिराजन्थकन्था 

पसा विश्वस्भरसहचरी -पमससर। रमेति । 

यो नामैवं प्रपिविति भवन्नामनामाऽमूतोधं 
तस्यैवाहजैननि सुखमा सैखतिश्रन्तिशान्तिम् ।११॥ 

अम्बेति 1 हे जननि ! अम्बा लक्ष्मीः अमृतस्य सहभू- 
मीगिनी अञविराजन्यस्य कन्या । राजच्वश्गांदति यत् । प्रा 
चिहरम्भरस्य सदचरी पद्म सद्म शृं यस्याः सा इति यः पुषा- 
भ्नाम निश्चयेन पं पर्गोक्ते भवत्याः नाम नाम स्कः स 
चाऽसावगुनोधः पीयूपससूहः तं भृकर्येण अादरेण पिवत्ति शरः 

हति तस्येव सखतः संमारत्य थान्तेः श्रणस्य शान्ति सुल. 
भा सुगमामाहुः । मन्द्ाऋान्ताद्रम् ॥ ५१ ¶ 

न वदन् बहु मन्महे मनून् 
न च वाचो ञरतीरधीमहे 1 

९१ हे जननि { य. मस्येत्यादिरूपे स्वष्ागनासकं पीयूषश अकर्ण पिवति नाम, नैव संसाराऽ्यासशानन युग्मः पितं त्वन्म युहुणनः संसारनापश्चान्तिरनायासरश्त्याह् । # १२ हे दरिकु म्बन { चय बहुलान् भन्त्ाघनाद्िवामहे, परख , प्रयतत 



५४८ ्वव्वारयाऽग्रतरणे टष्भीसदसने 

प्रयताः प्रयतामहे वयं 

तव नान्नं हरिपलिं कीर्तने ॥ १२ ॥ 

जति । हे हरिन ! षयं त्सा वहूनधिानमनूतमन्वा" 
न्वहु भ्रधिकास मन्दे 1 तदे अत्रवोधने इत्यप्माछद्। 
तथा जरी; घा वाचः वेदरूपाः पुराणसूपा इयथः । न चाः 

ऽपरे । इय् ध्ययने निल्यमधिपूषै इत्यस्माद् । तथापि भ- 
पताः पूताः सन्तः तव नाम्नां कीर्तने ग्रहणे यतामहे मृ 
यत्रं मेः 1 वैतारीयं वृतम् ॥ १२॥ 

अनिरास्यमधोक्षजप्रिये 

भवरोगे वहुरुङ्घनेरपि । 
तरितुं प्रभवन्ति ङीख्या 
तव नामोषधसेविनो नराः ॥ १३ ॥ 

अनिरास्दमिति 1 हे ऽपोप्रजप्रिये ! वहूनि छहनानि 
उपोपणानि तत्सदितष्ृच्छ्।दितपंसि येषां तैयनिभिरिति या- 
चद् । तैरप्यनिरास्यं निरसितुमयोग्यं भवरोगं, अन्यत्र वहुमिर्ट- 
छनैनिरणनेरप्यनिरास्यं भवति पारीरे भवति ते रोगमामयं तवर 
नामिषो पधं भपनं तत्देविनो जनाः टीलया ऽनायासेन तरिङ 
भभवन्ति, अत्र हे हरिकान्ते } इमं वहुलं यथा तेया वष्टः । 

जवाचो ( वेदान्) च नाऽ्ीमदे च तु पवित्राः सन्तस्सवन्नाम्नां फी- 
तेन प्रयतामहे इत्याह ॥ 

१३ दे दग्प्रियस्ि ! सव नामरूवोपधसेविनो नसः हुलद्धनैः ( चख्छद्घनेः, वहुभिरद्धनैरनयनैश्च ) अनुषरणीयं संखारसोगं 
चिलसेन तरितुं प्रभवन्वाच्याह । 



नाम्रेमवस्तवकः ९७ "४९. 

धनै तरिषु साने घने इतति मेदिनी } अनिरास्ये मवस्बरमिति 

पाटः 1 तथा तव नाम भूतं पीयुपं य॒डक्ही चं तं सेषिन इति 

पाठौ पुरसौ() ताछीषे त्तम ॥ १३ ॥ 

न हि. नन्तुमनन्तमीरमहे 

न च निमौणकथा ऽपि कमैणाम् ॥ 
कमठे कुलृहीनवर्तिनः 
कल्यामस्तच नामकीतैनम् ।॥ १४ ॥ 

न दीति । अनन्तं नन्दन हिरईश्महे न समर्थाः, तथा क- 
भैण सन्ध्यादूनां निर्पणकयोचादनवात्तौ अप न, हे कमले ! 
सल्छरुखा जपि दीनङ्खवदरतिनो वथ तत्र नाश्नः कीमैनं कल- 
यापः गृहीमः । रैतारीयं टतम् ॥ १४ ॥ 

विविधानि तवाधुना तु नाम 
च्यसनान्यन्धिसुतते धुनातु नम । 
अपि यजनपतः करवहानि 

स्युरमून्यु्वरूषीकखवहानि ॥ १५ ॥ 

वितियेत्ति । हे ऽव्धिषुते { नाम निश्चयेन ततत नायाऽभिषा 
ऽधुना विविधातन दुःतानि घुनदु, यन्नाम जपतः पुसः फङौ युगे 

४ दे मके † निजक्ुके ीननया चर्निनः { कुरकः 
जाः) षयम् जनन्तं भगवन्तं प्रणन्तुमपि न व 
तपि" गस्माु ) छ १ किन्ठु स्वन्नामकीततेनमाच्ं कुमे प्याह 1 

- ९५ दे ऽनकनय। यत ( नाम ) जो ( मम } दतानि दिन 
नि दियुभे ऽपि निभसवद्धिकोलाऽऽ्वाद् कानि स्युतद तव १ धुना गानाविधानि बुःखानि शुवे दूरीकरोति । द नामा- 



५4० सष्यारथा$वतरणे खी सदसे 

ऽप्यमून्यदानि उञ्ञ्वराः या; धियः बुद्धः कखास्तदरवक्षति 

स्युरत पूरेण संवन्धः । ओपन्छन्दसिकं इच् ॥ १५ ॥ 

रा्रमरसद्धक्ुजनस्तुतिराजकार्- 

ुस्तकवादपरवूषणदोषदान्त्यै । 

नारायणग्रियतम ननु पावनानि 
नामानि कीर्तयतु ते रसना मदीया । १६ ॥ 
रीत \ रे नारायणभियक्ते ! राष्टमसद्रश्च कुजनस्तुतिथ 

राजकार्यं च दुसतर्षबादशच परदृषणं नेषा दोषाणां शान्तये मः 

दीया रसना ते पाननानि नामानि कीपत्तैयतु नु ! वषन्तततिलः 
काटत्तम् ॥ १६॥ 

८.५ प्रादेशसंमितनिजोदरपूरणा्ै- 
रयथेमेभिरनृतैरमभिदह्यमाना । 
निर्बातु नीरधिसुते रसना व्वदीयै- 
5 राख्याशतैरमिमतैरमृतैरिाऽसौ ॥ १७ ॥ 

= 
भदेशेति 1 नीरथिघुने ! प्रदिशलमेनीसदिताऽङगषटविस्तृत- 

१ 

1 

| 

१६ दे नायणदयिते ! भागी जहा राञ्यप्रसङ्ध, दुरजनस्वव 
जका श त ् ~~ > निं सजकाये, कवत, वाद्, प्रद परणादिदोयोपश्चमाय पाचियापादकानिं 

ते नामानि कीनैयतु धुबमित्याह् । ५ 
+ १७ जलधथिकन्पे 1 मददिशपरिमागाकस््कुक्षि पूरणमान्नघरयोज्ञ. 
नेरेभिः ( निरन्वरक्रियमागेः 2) असखल्यैरत्यन्नं सन्तता खौ (प्रम) जहा ताचकनामशतेरभीरिितेः पीचुमप्रिव खुख्यत्विसयाह् । =, ˆ 



- नामधैमदस्तयकः ९७1 १५९१ 

भागः तेन संमितस्य निनोदरस्य प्रणमे गऽथैः प्रपोजनं येषां 
[^ का न 

तेरेभिरन्नोरसद्यवदिः अत्पथम् अभितो दह्यमाना"ऽपौ रसना 
१ ड [. " & 

ऽभिमतैरिटिसमतिरव स्रदीमेराख्यानां नाम्नां शतेर्निर्वातु न्वा 
भचतु ! वसन्तीतटकाटत्तम ।} १७ प 

अगतिकदेहिदेहिवचनश्रतिदुःखदशा- 

कुधितमितपश्चस्तव्रनदुष्छतनिष्टछृतयः 
भवद्भिधासुधा मवद्वानर्तापमुषो 

अननि पुनः पुनः परिपुनन्ति जगन्ति से ॥ १८ ॥ 
प्रमीतकेति हे जननि! स्पे ! अगतिकानां देहिनां देदिः 

षति चनस्य शरुतिस्तया दुःखदाय कुपितस्प मिततेम्पचस्य, 
मितमे वेत्ति सशि अरद्विपदिति युप् । किम्पचनमितम्पवा ~~ 
इत्यपरः ) सोयनरूपं यद् दृष्कृतं पाप तस्प निष्ठृदयः मायि - 
न्तसरपः पुव्रः सवार् पुर द्वानङः तस्य त्प शुष्णन्ति ता 
भवसाः जनमिधाः नामरूपा सुधाः करर्यः, पुनः पुनः श्व 
क्नगन्ति पुनन्ति } नङैरकं त्तम् ॥ १८ ॥ ~ 

श्ुतिफणितिस्थितिस्द्रतिपुराणतत्िश्रवणे 
अगवत्ति मादृशं जगति न प्रतिमाति गति; ) 

१८ दे मातः ! रमे ] अरतिक्छानाम् ( उपायान्तरविधुसाणाभ् 3 
देदिनां यदेद्ीति चचनं तच्छ्यणदु.खस्व या ऽवसा तया क्ु्ार्ना मि- 
तम्पचानां ( दपण ) स्तोच्रूपस्य बुरित्तस्य भ्रायश्ित्तस्वरूपाः स~ 

सयरदायाश्निसन्तापनाशिकास्वक्नामरूषाः सुवा; लोकान् वो 
भयः पशिदयन्तीत्याद । 

५ ९९ द भगवति ¡ वेद्वचना$नुसरणो न स्थतिपुरणध्णे मदत छोमनपत्िततिने सर्माध्यतते, ५ ण 
तथापि फलिदयुगे अद्ध 



५५२ सष्याच्याऽ्चतर्णे लप्माषष्दसे 

तदपि तवर त्वदीयद्यितस्य च नामजयो 1 

जयति कौ युगे जडधियामपि कामदुघा ॥ १९ ॥ 

रतीति 1 हे भगवति ! शरुतिफणितौ बेदोक्तौ ष्ितिः सय- 
्, तथा सनीनां मन्वादीनां पुगाानां -च ततेः केः श्र. 
वयो मारशामङ्ञानां जगनि गतिनं प्रतिभाति, तदपि तया अप 

तव लक्ष्म्याः दयितस्य हरेथ नामनपः क युगे जदपियाः- 

मङ्ञानामपि कामदूा इष्टवा अस्ति । तदुक्तं भागवते ददे वृतीया- 

ऽध्याये “कृते यद्ध्यायतो विष्णु तरेतायां यजतो मदैः । द्राप्र 
परिचर्यायां फलौ तद्ध स्किर्वनातः इति । अवितथं दत्तम् ॥१९॥ 

मन॑सिजतातपादमनसः परितु्टिकरं 
जननि समानमेव ननु साम च नामचते। 

* अतिंशयमादिमादपरमेव तथाप्ययते 
निधनमुपद्रवं च न कदा ऽपि यतः सहते ॥ २० ॥ 
मनमिजेति । दे जननि { ननु वितकै साम चेत्यपरं 

सेतर नाप मर्नपिजस्य मदनस्य तात्तपादस्य हरेमेनसः परितुटि- 
करं समानमेव तथाऽप्यादिमात्साम्नः अपरं नापेनाऽतिशय- 
सापिक्यमयते पाप्नोति, यत्तः अन्तिपरं उपद्रवं पीडां निषने मर 

खनामपि स्वल्ियदरिन।मजपो ऽभीप्सितपदो भत्रतीर्याह 1 ˆ 
२० हे जननि ! का्मरिकृद्रिचेतसः सन्तोषष्ठरं साम ( साम- 

गाने ) तच नाम चेच्युभयं तुर्यमेव, परं तक्चाऽऽदिमारलाम्नो ऽपरं त्व 
चनम स्वाऽ्निकायं, यत पतत् भक्तानां निधनं ( मरणम् ) उप- 
द्रव पीडांन सहते, साम तु निधनम् ( निधनाख्यां भक्ति, सामगनि 
सत्तविघमक्तयन्नभेनाम ) उपद्रयं च (तदस्यां मकि च) सष्टते श्ति 
मरणोपद्रवाऽसदिपणोस्तवन्नाम्नः तत्सरिम्णोः ताम्नो ऽप्यतिश्यितं 
माधुयसिस्वाह। ^ ^ 



लामयमयस्तव्ररः १७॥ धष 

णंच कदापि ज सहे, आदिमं समतु सक्विधमक्तिमध्ये 
यदेति तदुपद्रवः यन्नीति तन्निथनमिति दे भक्तो भजति । 
इयं सप्तविधा ऽपि भक्तिः छान्दो द्वितीये । नामेदमीप न 
सते इत्युपमानोपपरेयपोविगेपकयनाद्यतिरेकालङ्रः \ को- 
किखकं वृत्तम् ॥ २० ॥ 1 

पापाऽऽटेप्रनिदाघवर्जनचते पञजन्यगजीयते 
ग्पाधिव्याकुरे पतस्पत्तिगरटातूखनादायते । 
दारिग्य्िरदेन्द्रवारणविधौ सिहाऽद्दासायते 
पमे तावकनाम संखतिनिक्षि भव्यूषकारपयते ॥ २१ ॥ 

पापेति \ हे पते { तावकनाम तदलिषा पापाऽऽरोषः कि. 
हरपपसद्र एव लिद्एयो ग्रीप्मद्वस्प यजनते नादाय परन्पस्य 
गर्जः बद्धः स इवाऽऽचरति । एवन्तात्रवः श्यद् सरोपथेति 
चपडिः एटि इडिस्त्रादात्मनेपदे अङ्त्सार्भेधातुकयोरिति दध १ 
पषमग्रे ऽपि \ व्याधिरूपे व्पालकुे सपैवये पतत्पतेगरुडस्य गर्~ 
सो$ पक्षयोः यो वातूलः \ बादलः यसि बास्यायामितयमरः \ तस्य 
न्द इवा८ऽचपत, द्दिव्यष्टपस्य द्रदेन्द्रस्प चारणगक्िधो ना- 
परकमेणि सिदस्पाऽ्धदास इाऽऽचरति, सती ससार्पार्या 
निति \ भसयूषो ऽदंखं कस्यम् इत्यमरः 1 ततकाखः स इवाऽऽ्च- 
रति, अत्रैकस्य नाम्नः स्वैदोषनिरणोेखेन शोकस्य नामन 
स प्याऽलङ्कारे जातः \ शादूखविक्रीदित दत्तम् ॥ २१॥ 

~~~ 

२९ दे पश्च { स्वदय नाम युरितनिचयङ्पग्रीप्मनाफे धनगर. 
'िंदमिवाऽचरवि, गपयरूपसपसदतः गर्डपकषवालाश्. शवा चरि, वाचियरूपण्जेन्दनिवारणविधौ [िदपटदास व 
› संसाररूपय्यन्यां च प्रमातक्तमयवः ~ / शाचरतीति त्वन्नाम दरि 
दारियसक्तारनिना्फपरिखाद् । तत व्वक्षम बुरिता$ऽमय्- 

७9 रः 



५५४ सम्याश्यः$ग्रनरणे टश्णीसष्टखे 

५ =, अ (> 

` राजीवायत्तनेति दैत्यजिदुरोरक्षेति रक्मीरिति 
५ ¢ त क क [क [> ९ 

क्षीरान्धदहितेति केटभरिपोदौरा इति श्रीरिति । 

प्रयःसाधमदेवतेति जगतां मातेति सीतेति च 

भरातमातरपास्महे कृतश्ुभस्येमानि नामानि ते ॥२२॥ 
राजनिति । हे मातः } राजीवाऽऽ्यतना इति, दैत्यनिनो 

पिष्णोः उरोरम्ना क्त, पी राऽग्ेदृहिता इति, कैटगरिपोदारः 
फुडुम्िनीति, श्रेयसः करयाणस्य साधनदेवतेति, जगतां माना 

परघूरिति च कृतः शुभस्य स्थेमा सर्व यस्तानि । स्िरशन्दा 
रपृथ्वादित्वादमफरनप्व भियस्थिरेयादिना स्यादेक्षः 1 ते नाः 

मान्युपाप्मे । वयमिति रेपः! शार्दूलविक्रीडितं दत्तम् ॥ २२॥ 

अच्चत्पञ्चपवणमणवसुने तन्नामकणोऽमृतं 
` मस्पापानि महत्तराण्यपि मुहुष्णाति छृष्णाऽद्गने । 

अक्षीणि प्रतिशन्धदन्धतमसं गेषु भूयिष्ठम- 
प्ङ्गुषटभरमितेव रीपकछिका हा हन्त नो हन्ति किम्। ५३) 

अञ दिति । हे ऽणवसुत ! हे छृष्णाद्गने ! पश्च वा पदु प. 
पाः । द्वया ऽव्ययाऽऽसन्नेयादिना षहटु्ीहौ वदू 

२२ दे मातः! वयं प्रव्यूघसमये चिरितद्युमस्यौणि "राजीचा 
यतन लादानि त नामानि भजामहे इत्याह । 

२३द् म्बमुद्रेखन ! कष्ण †किरजत्पञ्चपाशश्चरं तावकमासरूपं 

कण।ऽ्छनम् आनरमहान्त्यःप मदूतुरितानि सुहुर्चिरोपयतीति रोकने 
नेप्रानराचक्रमतिवहुकमपिं गाडान्धकारम्र अङ्गुठमाश्रपरिमिना 
दापकाका न विनाच्चयत्ति किमिन्युत्तदा समथयश्नाह 1 



नामवेमवस्तशकः १७१ ~ ५५४ 

सङ्येयहति उचि टिनोपः । अन्तः पञ्चपाः वयो यस्मिन् 
सतत । अनेकपन्यपदार्ये इतयुक्तत्वाध्रिपदो वहुतरीहिः। कणेयोरमूते 
सचाम पहु एण्यपि पपानि मुष्णाति । तत्र दृएान्तः---गेहे- 

पु अक्षीणि भरतिरुन्यत् भूपिष्ठं भमूनमपि अन्धयि इषट्रपधतति 
करोतीलयन्पम । पचायच् । त तत्तम्ाऽन्धतुमसय् ! अव्र्त- 
मन्पेभ्यद्पस इयद् 1 अद्धधपमितैव दीषकलिका हा दयँ 
कि नौ इन्ति १ अपठ हन्तीति । मतिवस्वूपमालङ्करः । श्प 

द खीवक्ीहितम् ॥ २३ ४ 

अब्रितुमुदभिकन्यके ऽचिकित्स्याद् 
मरणजरादिमयान्महाऽऽमयान्ाम् ६ 

परमविषममान्तरे कषायं 

पचति इुचिर्मवदीयनामवरमैः 1 सए ~ - 
अक्रितीमति । दे उदधिकस्ये ! तव न््मवर्गः युवः प्ररि 

ञो अग्नश्च प्विकरिसितुपयोम्यान्परणजरादियान्महत जामया- 
्रोग़न्पाम् यतितुं परमनिपपरम् आन्तरं कषायम् आश्रमं काथं 
च पचति | शछिपष्पकारङ्कारौ ! पुष्यिचाप्रा ॥ २६ ४ 

शह उद्भिकम्भे { श्यचिः ( पवित्रः, अभिरूपश्च ). त्व्नाप स्ह: भ्प्तिकार्यात् = मर्णज्जरादिकरपान्महग्येारन्मा राक्षतुमर अतिव्रिपमभः अन्तर् कवायम् ( राभ, छाये च) पचतीति न्वन्ना- मसङ्खो मन्मनि चिषयरमपदिके विदम्पयू जया नि 
ठ , 

गं श्छ रकरण मर्त त्याह ५ न 



५५६ ` सण्यस्पाप्वतरणे श्मीसषसे 

छतुभतति धारितं छतर्थ- 
भगवति भोग्यमतीव पावनं च । ~ 
अभिदधति सुवरणैमात्मवन्तः 
अदामित्तदुगैति नम तावकीनम् 1 २५ ॥ 

तेति । हे भगवति ! तावकीने नाम दछुवर्णं कनकमू इति 
आसन्त ज्ञानिनः अपमिदरपाति बद्न्ति। ततसाम्पसुपपादयति-कृ" 

् 8 न + (क 
ताथः छतश्येरन्यन् छतः सम्पादितो ऽयो द्रव्यं येलतेश्च धारि 

सै भोग्पं भोगाऽई समान छता शुभानां तति्यनेति समान भरव 

भिता दुर्मतिनरकादिरदारियं च चेन तव नाम स्वत एवाऽतीव 
पावने तद्धदणेनाऽन्यपाचनीकरणाव् सवण तु स्ैमप्यपवित्रमू 

आगरः पावने करोति । इदं ^त्वमनेरपस्पं भयम छुवणै'मिति श्रु- 
तेः! अपि च भसिद्धमस्य पावनलत्वे पूजाभाण्डमायधित्तादाव- 
पि ! प्लर्णं शीतं पवि्मिति विद्यासागर । नाम सषु वणो 
अक्षराण्य्मिन् तत्घुतर्ण पञ्ञे नाम भरसिद्धुम ! ओपच्छन्दसिकं 
त्तम् ॥ २५ ॥ 

हरिसखि तत धृतङ्केशभूमानि नामा- 
न्यहरहरहमुयद्दक्तिराकण्य धन्यः । 

२५ दे भगवति ] क्षानिनः रतसुकतैष्वाश्तं छतार्चैः ( सम्पा- 
दिततपुपाञ्ः, छृतद्वन्याऽखंतन 

शसि (नणि श्च ) मोस्पम् अतिपवि्लं चिनारित- 
सुगति, (ना्पिनिनरकं, क्लनदारिय च) तावक नाम सुची ( शम 

नाद्र =", कनकरूपं च ) चरन्तीति ्छेपेण नानः कनकरूपतां 
भरतिपादयति 1 

२३ हे इरिखन्ति) निधूंलकषटपरम्पसाणि ति नामानि याक 
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जहि दख्य वधानं च्छिन्धि भिन्धीति घोरं 
यसमटरटितं तद्धरि दुरीकियसम् \} २६ ॥ 

दरीति 1 दे हरिसखि ! तव धूत; केशानां भूमा वाहु 

येसानि नामानि अहम् अहर्दः भतिदिनम् उव्रती भक्तिय॑स्य 
सः । च्याः पुत्रदिति रुद्धावः } आकर्ण्य घन्यः सन् जहि 

त्यज(१) दय पेपय वधान बन्धय छिन्धि छेदय सिन्ध विदार- 
येति मूर षोरं च तयममटानां रषटेत शन्दितं दूरी क्नियासम् । 
फृपरातोराीरिरंडः च्च्यन्तं दूरीपि । माङिनीदत्तम् ॥ २६ ॥ 

स्वपदन्यसनेन चारूवणौ 
सुरवाभाष्ठविशुपददेतुमूता 1 

कमले मम काष्कितानि दुग्धे 
स्तवनाऽदौ तव नामकामयेनुः ॥ २७ ॥ 

स्वेति \ हे कमले ! सवनस्याऽ्टां तवर नामरूपा कामपरेतुः 
मम कगह्ितानीषटठानि दुग्धे पूरयति } नाम शवस्य पदर्प सुवन्त- 
स्य न्यसनेन ईषटुबागाद्पि सराण वच ओषठस्य च व्रिथ- 

आविभूतमक्तिसद धन्य" सन् (जदि दर्येत्यादिः भयङ्करं भूरि तथू 
यम्दूतचचन दू सङ्यामत्यार् । 

स्७दे कमले { चाखवणो, { सुन्दस्य, छम्दररष्णादि- 
रूपा च, ) सखपदम्यसनेन ( स्ववाचकव्रीित्यादर सुवन्नभरयौ णः पाद्चिन्यातेन च ) छप्यागोषठगिशचद्िदेत॒भूता ( सस्छनवागोः 
योर्विशठद्िष्छारणनूता, र्णोमनस्वा गोष्पनशुद्धिकारणभू ना 
च्च) स्त॒तियोग्या ठव नाम्ररुपा कामधेनुतरमाऽमोप्सितानि ् पूप्यतीत्याद 1 + 



५५८ सभ्यादयाश्वनरणे रश सदसे 

देरैतभूतै। पेशः सस्य पदानां चरणानां न्यमुगेन स्थापनेन 
गोष विश्द्ेहतुभूता सती सुष्ठु रवः कन्दो यस्याः प्ता) ना. 
म चारः पणः अक्षराणि पक्षे कृप्णाऽडदयो यान्यस्या 

शेति । ओपच्छन्दापिकम् ॥ २७ ॥ 

तव दिव्यनान्नि मधुरे निरक्रृत- 
व्यसने स्थिते ऽपि रसनेन्द्रियं मम । 
रमते रमे कथमहो रसान्तरे 
प्रथ वा तदस्व घटते जरात्मनः । २८ ॥ 

स्मि \ दे एमे ! निराद्धतं उम येनेवं मधुरे दिग्यधा- 
ननि स्थिते सति पप रसनेन्द्रियं रसान्तरेष्वन्यतरिषयेषु कथ 
रमते } अय वा रसनेन्द्रियस्प वरूणदेवतास्ाजलासनो ज 
डाऽऽत्मनश्च घते इति सखोक्तदिचारणादान्तेपारुङ्कारः । मः 
ल्जुभापिणी उत्तम् ॥ २८ ॥ 

खन्नामदिव्यकुसुमानि ददैगुणेस्ते 
संग्र्य सोरभविशेषपरिषटरृतानि । 

२८ दे रमे । मधुरे दूरोकनदुःखे तव दिन्यनास्नि जागरूके पि 

सम रसनेन्द्रियमितरेषु रसेषु कथं रमते ? भथवा जङस्मनः 
( जलीयच्य, खडयोरमेद्ाज्रडस्व च ) अस्य ( रसनेन्द्रियस्य ) तदू 

रसान्तरे रमणं घटते इति त्वक्नाक्नि मधुर जागरूके रसान्तरे 
स्मरणं जडतां खूचयतीत्याह । 

् हे मातः) इयं मामकतोना वाक्ते च्दैशलैः ( दयादिभिः, 
सभ्य ) सारमेया ( सोन्दरयेण, सोगन्धयेन च ) अधिका$यद्ूतानि 
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आमुज्चतादिहं मदीयसरखतीयं 

मातमहापुरुषमानसरञनधय ॥ २९ ॥ 

सखदिलि। हे पात सौरभस्य सुगन्यस्य विशेषेण परिषण्ड- 
५ [4 ५ [व ह 6 न 

पणेन भूषितानि तव॒ नामरूपाणि दिव्यङ्सुमानि द्दैगैणेरोदा- 
यादिमिस्ठन्दमिश्च संग्रथ्येयं मदीया सरखक्ती मष्टापुरूषस्य 
चिष्णोमनमस्व रज्जनयेदाऽऽयुचराद्यादर्थीद्गवेत प्रेति 
सप्काठदारः । चसन्ताततिखकनि्तम् + २९ ॥ 

मन्वन्तरण्यस्ब फलं तनीय- 

स्तस्वन्ति मन्वन्त्रमात्रवर्तिं 1 
अगमुप्मिकं शाश्चतमैहिकं वा 
सन्नाम किं नाम फर न दत्ते ॥ ३० ॥ 

मन्ति 1 है समे { अन्ये ` मनवो मन्वन्तराणि मन्वन्तरं 
स्वायमुबादि तदेकं तनीयो ऽस्पं फल तन्वन्ति नाप नि- 
श्चमेन \ छन्नम देदिकम् इदरोभवम्् आघुष्परिकं पारौकिकं 
का शावतं पोक्षरूपं कि फं न दन्ते ! स्मापि दन्तङ्त भा- 
वः ! स्त्रागतादरुचम. ४ ३० ॥ 

# 

सावकनामदूपणि कट्पतरपुष्पाणि संगुस्फ्य नारायणमनोर- 
इनाय भासुञ्चतात् ( वघ्लतु ) दष्यासास्ते । ३० ह् मम्ब { मन्वन्तराणि ( स्वक्नामाऽन्यमन्तराः ) मन्वन्तरमा- अचरत ( पचदितवरैवस्वतादिमन्वरमाघ्स्यायि ) अद्दीयः कं ज- चयानि, स्वाम हु चा सदनम् देद्दिकामुभिकफ़ड न दृतते?तव न्नाम स्वेमन्तर(ऽतिद्यविफरद्मिदयाह् ^ ॥. 



१६१ सन्याह्पाश्रतरणे लकष्मीसदखे 

वत्रयाऽऽसमा प्रणतः स्वन्षठिं 

चर्णत्मीमेव पुनाति युक्तम् ॥ 
-एकृदिवणी ऽपि रमे तवाऽऽख्या 

चित्रं नीते चतुरो ऽपि वणन ॥ ३१॥ 

वर्मेति !हे से ! वणोनाम अकारोकारमकाराणां त्रयम् ज 

त्मा स्वरूपं यस्य सः भरगव ञकारः सनिषएं वणानां ब्रह्न 

प्चरविक्षां प्रयीपेव पुनाति इति युक्तं, साम्येनेति साः । तवा- 

ऽ<ख्या नाम एकवण इटररण रमरेति दगपरप तुबाऽऽख्या च 

तुरः शूदरसदिनपूर्ोक्तनिवणानपुनीते इति चित्रम् ॥ उपजनाः 

तिवक्तम् ॥ ३१ ॥ 

व्याजादुपत्तमपि वारिधिराज्ञकन्ये 
,स्वन्नामर कामपि -ददाति मुदां समृद्धिम् । 

३९ वणैन्रयातमा (अकारोकारमक्ताररूपवर्णत्रयघटिनः, व्रहमकषात्ि- 
यवेद्रयास्मकच्च ) प्रणघः; ( ञकारः ) स्तनिष्ठां ( खधरफा, निजभ- 
क्रां च) चगोत्रयीम् ( अक्षरतर्या, चराह्मणादिव्थोत्र्यीं च ) पुनाती- 
ति च्णत्रवघरिततस्य वणेत्रयपावनमुचित्तमेव, परमन पकदि- 
चणो "( पषछराक्षुरघरिता, पकदिद्राह्यणादिवणेघरित्ा च } .त- 
घाऽऽख्या चतुरे ऽपिं वणान् ( प्र्यक्ताज्नयचिदरखद्रानः, जृक्षरच- 

-तएटयं-च) पुनीते-दस्याश्चयमिति ग्छेपेण वदन् अस्पाश्चरमपि र्वन्नाम 
अह्मणाुदन्रणचतुष्टयपाचत्या$ऽपाद्कमिलादह 1 

= स दै सरसुद्रवुदितः ! अग्याऽपदे्तेनो चरितमपिःते नामाईनिव- 
नायां सन्ताषपसस्पात्त इदत्तात्ति रवरठरमरीप्माऽप्तपसन्ताप्मक- 
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आपीतमुख्यणतयाऽऽतपतापदान्यै 
दूरीकरोति दुरित्तान्यपि वरि गाङ्गम् ॥ ३२ ॥ 

व्याजादिति । हे वारिधिरानकन्ये { उस्वणस्यं तपस्य 
गीष्स्याऽऽपस्योष्णस्य तापस्य श्रान्ये आपीतं भाषितं गाङ 
चारि दुरितानि पापानि यथा दूरीकरोति तथा उपाजादन्य- 
सम्बन्धेनोपातं शृहीतै तन्नाम कामप्यनिपैचनीयां सुदा दर्पा- 
णां सण्टदधि दद्यात । दएान्तालङ्करः \ सिद्ेन्नतारत्तम् ४ ३२॥ 

यो वक्ति देवि पदमेकमपि त्वदीयं 

सवौणि तस्य हदि भान्ति सदा पदानि 
निदे्नते रपतिरेव वशीकृतभेत् 
किकुवैते प्रजना इति क; भरयलः ॥ ३३ ॥ 

य इति! दे देवि ! सदीयं सर्सम्बन्धि एकमपि पदं 

साय निपीत गङ्धोद्कं वुरितन्यपि विनाशयतीप्यक्त्या समयन 
यदच्छयोशरितिनपि रवश्नाम महासन्तोवद् यत्ति, कि पुनभै- 
स्याति नाममादप्त्यमराह् } 

३३ दे देवि { यः घुमान् पकमपि त्वदीयं षदं ( त्वरा ) घ 

दति तस्य द्ये सर्वाणि पदानि ( छलिङन्तानि ) भासन्ते शति 

स्वयैद्। उध्वतो रजा चद्रीरतथ्चेत् तस्मिश्नाकाकरे पौरजनाः कि 
षने (किड्स्तां प्राप्नुयते, व्ासाकारिणे मन्ति) यत्र कः अप्र 

इश्ता समर्ययव् यया रास्व अनना पालके खति सथ पौ साक्षा 
पाकफा भवन्ति तथा _ खकखपदमुधन्ये च्वन्ना्रपदे जन्ते सति सवौ 
णि, पद्प्नि हदि प्रतिभाखमानानि सन्ति नामजप मदि 
पुवन्वीति च्वन्न(मजापको मद्वाफविभेवतीदाह् 1 ष 

द् 
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नाम य बक्ति उच्चारयति तस्य हदि सर्वाणि वैङष्ठदीनि 

पदानि खानानि भान्ति । दष्टन्त;-नियभर् उतरत भ्रः वरपति- 

र्व ` वशीष्रतः स्तराधीनीृतयेव पुरजनाः पौराः फि इवते, 

किशद्धे काङुः ।तद्रगीषनो फः परयत { इयथः 1 दृ्टन्तालङ्ारः 

उद्धपिणीष्रत्तभ ॥ २३ ॥ वि 

क्षमानिधे यम्यधिपाऽभिधयं 
वाचो विधेयं तव नामधेयम् । 

पञ्नालये यस्य गुणोदधे ऽयं 
पच्चेकिमं विन्दति मागघेयम् ॥ ३४ ॥ 

समेति \ हे गुणोदये! हे भ्मानिपरे। हे पद्माऽऽल्ये ! यमि- 
न सोगिनपपमधरिविरपि अभिधातुं येम्परं तव नामघेय य्य 
पुसः चाचः तथातु योग्यं ग्राह्यमिति भावः 1 अयं पकं गा 
ग्य॑ पचेलिमम् ! पचेः कालमर् । मागयेयं निन्दति 1 उपजा- 
ततिरृत्तम् ॥ ३६ ॥ 

स्वनाथनाम्नः स्वयमुत्तरं सत् 

तवाऽभिधानं गुणमादधाति । 
1 

२४हे गुणोदये ! क्मारिपे { पद्मे { योगीन्द्रजव्यं तय नाम 
यत्य पुंसय! चागचुस्ारि (जप्यं) मघ्रति अयं परिपक्ठौ भाग्यं खमते श्तं 
ग्य प्रजगपको महाभाग्यो मनसील्यादह् । 

३५ हे पुण्डरीकाक्तेन्रियतमे } तव नाम भगवन्नान्नो ऽप्युत्तरे 
4 शरेष्ठ, फरमागासगस्ित च ) सत् गुणं ( छ्युमादिगणम, अदेङ् युः 
ण इत्ति पास्सिापक गण च) आदधाति भ्रणावम् उल्क्ारम- 
पप््दत्त प्रमणामात्त अकारोक।रमकरचटत आद्भार् विच्युचाः 
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पयोक्षणत्रेयसि निर्विग्न 

मरमाणसन्न भणत प्रतीमः \॥ ३१५॥ * “ 

स्मेति । दे पदेप्तणपमयपि ! तवाऽपिघाने सनये स्नायस्य 
नाघ्नः उत्तरे सच. गुणे आदधाति सगुणं करोति ! अत्र ममा- 
णम् \ निर्विवादं ममाण परदर्णं मदीमः। अयं मावः--भकाग 
तिष्छुरकासे रमा, अन्रोकारपरस्रेनाहुण इति गुणे कृने भोका- 
रस्तिद्धिरिदं शणाधानमेव उकारस्य रमादाचफत भरमाणं वमरक- . 
प्षथफे उक्तम् । काव्पलिद्गमल्ारः । उपजातिटे्तम् ¶ ३५ ॥ 

पे नाम्नां पामरास्तात्रकानां 
प्रों विदयुनैव नामान्तरेभ्यः । ४ 

3 € चे चक्रीवन्तचारुकपूर चेष 
भस्मभ्यः करं विस्मयं प्राप्नुवन्ति ॥ ३६ ॥ 

प्रे इति । दे पञ्चे ! पयर नीचाः नामान्केभ्यो ऽन्यः 
नाम्तकाशात्तावकानां नाम्नां ओदिपैनवयं नेत्र विद्युन जानीयुः! 
दषटान्तः--चक्रीवन्तो गदेमा; भस्मभ्य; घूच्िभ्यः चारुणि घु- 
न्दर कपूरस्य चुरण विस्मय पराप्ुवन्ति किम् १ दृष्टन्तारुङ्कारः । 
श्षालिनीरत्तम् ५ ३५ ॥ 

चक्ादकासत् चरमागे सिवो लद्मीव(चक उकार अक्तासेक्षा. 
स्याः स्यति आद गुण दति सूत्रानुसारेण भोक्ाररूपं गगरं प्रोञ- 
तीति चाचनपूदे दरिनामततो ऽपि शे स्वक्नाम जप्तुः कारय णादि 
आष्योत्पादक्तं मवतील्यह ) 

दद दे पने } प्ता लना इनरनामश्यस्त्वघ्ना्ना माहात्म्य 
सानीयुरित्ति यसभा मसमभ्य. सुन्दरे रूर्चूभं विद्चपमानन्य क 
प्लवन्ति कफिमेव्युक्त्वा समथयन्नाह ! "` + ॥। 



५६४ सभ्यावयाऽतरणे रश्मीततदसे 

जहदिह् जननि त्वन्नामघेयं विधेयं 

जडमतिरतिरिक्तं शर्मणे कम कुर्यात् । 
निधिमनवधिमुचेनिष्कुटसथं विहाय 

प्रतिभवनमशङ्कः पर्थटेद्धक्षितुं कः ॥ ३७ ॥ 

लहदिति \ हे जननि ! वरिषेयं प्रां खन्नापधेयं नदत् च- 
. जन यः प्रपगे करयाणायाऽतिरिक्तमधिकं कम ऊुयाव स 
जढमतिरेव, “पव बाक्यं सावधारणमिति न्पायाव् । नास्लयवधि- 

रन्तो यस्य तम् उच्चेभहान्तं निरिं निष्ठुटे शे तिष्ठति त् । 

निष्डुरस्तु शदे घतत स्यसिदारकवारयोरिति मेदिनी । विहाय 
सच्छा भवने भवने इति भरतिभवने, प्रात इयर्थः । दीप्साया- 
मन्ययीमावः 1 अशङ्कः सन् मि्ितु भिक्षार्थं कः पयेटेत् १ 
गच्छेत् । दृष्टन्तारङ्कारः ! मािनीदत्तम्र ॥ ३७ ॥ 

दयोदधे या तवनामधेया- 

ऽभिधा सुधेयं यदि तां धयेयम् । 

९ 

३७ दे-जननि ] इ जडबुद्धिखपादेयं त्वक्रम त्यजन् सन् सुखा 
मन्यत् कमे कुयौत् (न सखुयुद्धिः) इनि गृहाष्ामखितं निःसीम 
मदानिर्धि पिदाय निदः सन् को वा परतिशुहं मिक्षायमटेदिष्यने- 
नं समथेयन्नाह । ४ 

` ३८ दे दयोदधे ! कमले ! महं यदि तव नामचेवनामिकाया दधाता 
घयेय(पियेयं) चेत् विं अजयं (नखैः पालनीय, छःगनिष्पाद्य) 
चनि ऽश्रमं पेयं यस्मस्तयाविधं चाजरेयनामक्त यानं षा मतो 
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न वाजपेयं कमरे ऽजपेयं । 

न वाजपेये महृततो पि मन्त्रान् ।\ ३८ ॥ 
दयेति !\ हे दृगोदपे ! दे छपास्रागरे { (षा मौसद्धा इयं 

त्तद नाम्यं नाम इत्ति अभिधा आद्या यस्पालतां सुधां यादे 
धयेयं पिवियम \ ट् पने इयस्माछिङ 1 तडि वाजपेयं तज्नामकं 
यत्नं न जपेयं न विविन्तये्य, नना पतो ऽपि पन्वरान्पनून् जपे. 
ये मनमा न ष्यायेयम् । जप मानते अस्माष्लिडः । रे छपे ! 
इति सम्बुदिः । उपेन्द्रमजःरत्त१ ॥ ३८ ॥ 

मरणकशारणमन्त्रं शर्िणः प्राणकान्ते 

परमपुरुषनान्तः मागुपादीयमानम् । 

व्रिद्महिम नाम क्षिप्रमेकाक्षरं ते 
व्रित्तरति जपतामप्येकमेवाऽक्रं तत ॥ ३९ ॥ 

शरणेति ! हे शाङ्धिणः प्राणकान्ते ? विश्षदः मदिम। थ 
स्य सत् एकाक्षरं नाम् उ इति तन्नाम फीटरस् यतपरमपुरुपना- 
स्न; पासुदेवनाम्नः अ इकारा मक्पूरवमुपादीयमानं प्र- 

भन्तान्वा न जयेयम् ( यनसा ऽपि न चिन्तयेयम् ) द्रत्याह । 
ददे पाद्विप्राण्निये ! पुर्योत्तमनान्नः ( अकारात् ) ध्रागथा- 

यमाणे मरणरक्षणमन्त्रखरूपं स्पषएटमाहात्म्यम् प्पकाक्षिर्म् ( ख~ 
कासात्मक्तं) ते नाम जपताम् ्कमेवाऽक्तरम् ( फारपशचमामंसि- 
तप्य उकारस्य को यणचीति इाखेणा जायमानेन यथा सिष्पश्न 
चक्तारम्, अमूत, मोक ) वित्तरनीत्ति उकाररूपं त्वन्नाम भगवन्ना- मरूपा$कासत्त पूर्मुपादयमानं यणददिशेन विति रूपमापन्तं खससदेय घम् अन्न मोक्षं जपतां ददानील्युकारसयमेक) च वद्य मेकाश्छरं त त्वन्न जपताम् मोनििका्प्यदयकानपूक मोक ददातीत्याह ॥ ४. 



५६६ सव्यादया$वनरणे टक्मी सदसे 

युज्पमानं मरणस्य दारयां रक्षफम् अमतं तन्पन्तं ब श्याफारकमः 

आहुरिति छेषः । अत्र उ अ इत्ति द्छिते इको पणचीति याः 

देशे ब इति सपन्नलाव वमित्पस्य वीजस्य अश्टुनमन्तलमा- 
गपसिद्धं दन्नाम जपतां दुसामपि पएकमेगाऽसनर ब्रह्मपार वित- 

ति ददाति 1 शरणतरणर्मिति पाठे शरणस्प वरणं यस्माद 

ति व्युरपत्तिया । वस्तुतस्स्वयं टेखकपपाद् एवेति 1 काव्म- 

खिद्रिमलङ्करः । माटिरमीषटत्तम् ॥ ३९ ॥ 

कण्ठे कुण्ठितनिस्वने कफचभेरक्षेषु विक्षपिपु 
स॒ते चेतसि यातनाभिरसुपु क्षर प्रतिषटास्नुप॒ 1 

साऽऽयासा ऽपि समुदरपत्रि समयाऽभिज्ञा रसन्ञा मम 

स्व्नामोपदितं दितं जपतु तंदवस्य नाम स्वयम्।॥४०॥ 
कण्ठेति 1 हे सुमुदरुत्र ! कण्ठे कफचनेः छप्मसमृहैः कु- 

ष्ठितः ल्तन्धरः निःस्वनः शब्दो यस्य तासमन्सत्ि, अकतेष्विन्धि- 
येषु विक्षेपियु विक्षेपं भराप्वुनस्ु, यातनाभिः पीडाभिशवेतत्ति 
सुते मृद, पिम् अष्ुषु प्राणेषु परतिष् स्तुपु गन्तुभिच्छत्घु सत्सु, 
इति सर्वत्र । आपान माणोाक्रमणाऽऽयसन सहिता ऽपि म- 

म रमहना निहा सपपाऽभिह्ना कारृ्ना सती तत नाम्ना उ- 
पदिते शुक्तं तथा दितं दितकारकं स चाऽसौ देषो भङुण्ठपतिश्च 

७० दे समुद्रपुन्ने । कण्ठे कफौयेः ्रतिवद्धशद्दे सति, इन्दरिये- 
छ चकर्खेषु, एचत्त प्रमालति, तीववेदनाभिः प्राणेषु यियाुषु सखु 
सखश्रपाप मद्या न्दः इवन्नेरह्ा स्पती रंचन्नामध्ेयसादत भगत 
तां नारूयणस्य नाम लद्मीनारायणेति श्रित वा आत्मना 
जपतु ईन प्राण्रयाणल्तमये मल्हा स्वन्नामस्हितं भगवतो 
गामाऽभ्सुष्मकगतिप्रद्ं ज्पर्विस्याह् 1 
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तस्य श्रीलक्ष्पीनारायणसादिद्पं॑ जपतु \ शादलविक्रीडितं 
चम् ॥ ४० ॥ 

अभ्यासः पवमानमन्त्रविततिरव्डिदधमङ्धयन्तरै- 
रादेलेरघमर्षणस्य यमकैरशाक्षरस्यन्द्रि । 
मायत्याः पुनरक्तिभिः परिणैरोङ्करपुसृक्योः 
शद्ध व्याहत्तिसोदरेन मजते के नाम ते नामभिः॥ ४१॥ 

अभ्यामेोरति। दे इन्दिरे ! पवमानमन्तनाः 1 खादिष्ये" 
साचध्यापचतुषटयगत्तसकसरुचगूपा मन्त्रास्तेपां विततः पद्धः अ- 
म्यासैः पुनरूचारभूनिः, एतमय्रिङ्गानाप् "अआपोदिषठपयोभुवः 
इ्पादीनां भन्ाणा मदन्त; रीच्यन्तर भूतैः, अघमरपृणस्य चतं 
च सत्यं चत्ादेः भदिशस्थानिस्तत्कायंसम्पादकैः अष्टाऽक्त- 
सस्य ओ नमो नारायनायेःति मन्त्रस्य यमकेष्ितयेः) गायत्र्या; 
चुनरक्तिभि, पुनख्स्वारणए मृतेः, अक।रपुसूक्तयोः भणवपुरुप- 
सृक्तमोः परिपणैमूलधनभूतेः, ते नाममिःको नाम शुदि नं 
भजने { आप तु सर्वो ऽपि भजते इति ¶नद्शानोदटेखाऽक्षङ्कारौ । 
्रादूलति० वृत्तम ।॥ ८१॥ ~ 

४९ ह इन्दिरे { चवमनिमन्तरलसदस्पाऽप्रेडनर्यैः, अय्छिद्धकभ 
न्णां मरकासन्तरः, मचमयामन्बप्रतिनिधिभिः, छ नमोनारायणा- 
्यद्यग्राष्ठस्य मरश्रस्य सखदजः, गायन्याः पुनसक्तेरूप प्रणवपुसपसु- 

च्कयोमूखधतेः, वयाहृतं भूरादुरनां सदोदरेप्ते नामपेः 
छ चा दद्ध न कमत! रत्ति मगचतीनल्लामत्िप चिद्या ५“ तिपादयदि । #॥ 



#॥ 1 स्व्याण्याऽघदरण लक्षमीसष्टसे 

भायश्चित्ततरशे प्रायश्चित्तं समस्तपापानाम् । 
गायतु तव नामैषा कमरे कङितिाऽन्यनिरसना रसना २॥ 

इतिश्रीमदे.्कटाऽष्वरिविरचिते श्रीमच्छषदमीसहसे नाम- 

वैभवस्तवकः सप्तदञ्चः ॥ १७ ॥ 
परायश्चित्तेति \ हे कमने ! प्रायो वाहूट्येन चित्तस्य बि- 

"शुद्ध समस्तानां पापानां मायाश्वत्तं निष्ठृतिभूतं तत्र नाम 
कित छतम् श्रन्येपायुपायानां निरसनं यया सा रप्तना गायहु 

गीते करोतु ! गीतिवुत्तम ॥ ४२॥. 

इति श्रीराबजीमहाराजाऽपरनाम्ना श्रीनिवाप्रपण्टितेन 
विरसचतायां बाल्वोधिन्याख्यायां श्रीलक्ष्मी 

सहस्री कापां नामयैभवस्तचकः 
सदशः सम्पूभैः ॥ 

रहे कमले } पपा मदीया जिन्दा त्यक्तोपीयान्तया सनी 
चित्तस्य चिश्युद्धै खकलदुरितानां प्रायश्धित्तरूपं ते नाम अरयो 
गायत्विति भाययमानः स्तवक समापयति । 

इति भोमानवस्स्युपाख्यतैलद्ध रामश्चालिविरचिनायां ठक्षमीः 
. सूस्ाऽ्चतरणनिःस्नेणकायां नामव मवप्तथकः ॥ १७ ॥ 
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अय सद्मतरैमदस्सवकः ॥ १८ ॥ 

शवुश्रात्रे ऽपि पषा यो रङ्कासद्मवैमवप् । 
विभीषणाय परदद्यो स रामः प्रेयसे ऽस्तु नः॥ १८५ 

अयाऽस्िनष्टादशस्तवके सक्षम्याः सश्चैभवं वणयिते भ- 
प्रप्र ऽविम्द्वनपति तिङ्क निर्दिशन्मदलमावरदि-- 

अरिन्दबनं बन्दे तदेदं यदहार्निशम् 1 
्रीतिपू्ैकमध्यास्ते पीताम्बरकुटुम्बिनी }} १ ॥ 

अरविन्देति । पीताम्बरस्य विष्णोः इट्भ्विनी दारः 
यत् प्रीतिपूष्रकम् अभ्यात्ते उपविशति तदरवन्दानां कमरानां 
वनम् यहं किरह्निकते एदा वन्दे । पथ्याय एतम् ॥ ९ ॥ 

सार्सास्मनि सवाऽग्ब मन्दिरे 
दारपारुकजना इवेन्दिरि । 
चारकेसरसुवणयणिका- 
धारिणः प्रतिवसन्ति षट्पदाः ॥ २१ 

सारेति 1 दे ऽभ्व ! दे इन्दिरे ! सारसं सरसीरुहमित्य- 
मरः 1 तदप्मनि तदूर तव मन्दिर एदे चास्केसरा एष सुभ- 

= = 

९ अर्दन खद्वैसयस्दयकेल भगवकनिासषयाने त्प, हरिद्धिणी यत (कमक्चनेप्रमपुरस्सरमधिवसति तत् कमखवन ~ 
ण्डे इति मह्भलमप्दसति। रः 

रमस्य } कमलत्मके चव गृह् मञ्छरुषकिर करपलुषण 
षण्डषारिणे चमस द्वार्पारुखमृष्टा ध्व निवसन्ती । त सन्तीह्याह 
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यायष्टिास्ता धरन्ति तच्छीखाः ` ते दरारपाटकजना इव पद्यद्ा 

भृड्।: मरतिसन्ति, वाम् कुर्वन्तीतपर्थः 1 रयोद्धनारत्तम् 1 ९॥ 

ताचक्तं पदमभिख्यया रम 

चारिजं प्रणिगदन्ति सूरयः । 

प्रौटशोनखरांयुवैभव- 
प्राप्तमन्ञिम सद।लितेव्रितम् ॥ ३ ॥ 

तानकमिति 1 ह रमे ! तावकं सत्सस्वन्धि पदं स्थान 
ग्रण चाञउभिख्यया शराभया नास्ता च चरज कपटटाप्रात 

भूर्य कवयः प्रणिगदृन्ति वदन्ति । तत्र दतुः--कणल भ 
हाः शोभनाः खरास्ती्ष्णाशवांशवः कराः यस्य म पूयेः तस्पं 
पदतुपरोढाक्षोभायेषां ते चते नखरा नखाश्च तेपापशुनां 
यद्रेभ्र तेन माप्त प्ञ्ञोः घन्द्रस्य भावरः; मञ्जिमा येन तव । 

पृथ्वादिभ्य इतीमनिच् 1 तथा कमर सद्ा अकिभिः साधूना 
पद्विमिश्च सेवितमिरयेः । रयोदधूत। त्म् ॥ ३ ॥ 

भविभ्रति भवत्पदप्रणयतहिपर्यसयो- 

जना व्रिमवदुरौती जननि तत्र चोदाहततिः । 

३दे ग्य! सूर्य पण्डिताः प्रौढशःमनयमंद्ुवेमरप्रा्तमस्ि- 
म (नसगारम्यसूय्किरणस्रप्टव्धसतैन्दुर्य, समधिकक्तोमानां चला- 

ना "कर्णस्या भात्तसनोन्द्य च ) खदालिघेनित (सवदा अख 
म सचत, स्वनामास्या स्रेवितं च ) चारिजि तावकीनं पद् ( स्थाने, 

“~च्वरण च } क्थयन्नीनि न्छेपणादह् 1 

% हे जनानि | जना सचत्या पदे (वामस्थनि, चरण ष्वरोतरेमतद्" 

अ(वारवराप्रद्धव्यद्मास्य वन्चानः; तच्च भमवराक्ञवासखानभूनकमखा- 

=+ 
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(> 

सहखवसुरेभते सरसिजाऽनुकूरे रषिः प 
स भिक्षुकशिसेमणि; श्रयति तत््रतीपः क्षयम् ॥ 8 ॥ 

प्रे रे जननि ! जनाः अत्रा; दे स्थानि यः प्रणयः 
प्रेमा तरद्िपर्गापिो द्रेषः तयोः सतोः विभवः दुर्गतिशचेते मावध्र- 
तील्यत यथाररूयकप्निन स एकाऽलङ्कारः । तत्र तस्मिन्नृदाह" 
त्ि्दहरणे त सरनिजस्पाऽनुद्रुलः धणयी रविः सष्सं घस्र 

किरणाः द्रव्ये च यस्य स पथते, तस्य कथकस्य भतीपः भिष्तु- 
कस्य दिवस्य शिरोर्माणमेस्तमूषा दर्पश्च स चन्द्रः कषयं 
अभयतीति गुणदोपवयनेनोष्ठासाऽलङ्कारः । काव्यलिद्ं च! पू 
ध्वरीरत्तम ॥ ४1 ¢ 

कपटकरिटिदशायां कटभरिः क्षमामाक् 
्रभुरदछ्त यतो ऽसौ पङ्कजति निवासम् । 
ताह भजति सतुर्मैमेवाऽनुसै । 
परमप्रूषक्रान्ते पङ्कजातस्थित्ति किम् (¢ ५१ 

परेति ! हे परमपुरुषस्य कान्ते { कपटरूपः यः किरिः ए 
फोलः पोञी किरिः फिदिरियमरः \ तस्य दश (यापनतारे कैट- 

¶नुकूलः खुयैः सदस्यः < स्सदस्लसेख्यकिरषः, सदश्नयनश्चं ) च~ 
भने, तद्धिद्यश्वनद्रो भिश्चुकततिरेमप्मिः (रिचरम च्टिभूषगं, याचक्मु- 
खश्च) सन् क्य करना, धनक्तयं च) जाश्चयतीति चद्नूस्वत्पद्भ- 
त्य मक्त्य" खाघ्वस्नाुगसिप्राप्तिः कलामित्याह 

५ दे दपानमपलि { भमु. कैटमासुररिषुः पुरा चरादाऽवत 
श्तमाभत् (षृथ्नी प्रात, छन्त्री च सन्] यतः पटुजत समुद्र 1 
जम्दार नित्ास्मकसयेत् तस्माद् स्च पल्युधर्मेमदगन्तु पड्जा्तस्निं 

(जम्बाटसमुदषिति, कमन्वासं च } फरोग कि १ मित्युक्ते \ 
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"भारि! प्रञुरणौ प्तमां पूर्वी भजति स सन् पड्कजति कर्दुमसमूषे 

निवासं सितिपकृताऽफरोव तत्तस्पादिह लोके मदैः चमैम अलु- 

सपु पङ्कनाते कमञे स्थितिं भजसि क्रिम् 1 गृटोले्ालङ्रः। 

माक्तिनीरत्तम् ॥ ५ ॥ 

स्थानं समस्तवरसुदद्धिपुपस्तवाऽपि 
9 ० 

पयां रमे नवसुमसतुति चित्रम् । 
ऊप्यन्यदद्टूतममुप्य तु यो ऽनुकूरः 
शद्वदधिमतिं वसुमच्वमतो पतङ्गः ॥ ६ ॥ 

स्थानमिति । हे से ! समस्तं बसु द्रव्यं, तस्य पत समः 
स्तेभुभिः किरणेश द्धि पुष्णाति तस्पास्तव स्थान कमरं व- 
सुमन्तं द्रग्पवच्यं नोपेतीति चित्र, नवमस्य नूतनकमलपुष्पत्वमे- 
तीति चित्राऽमावः 1 तथा अघुष्य वंघुमक््वरदितस्पाऽप्यतुकूलः 

पतद्गः सूरयः वसुमत द्रन्यदत्वं) विपती सद्ुताऽभावः । ब 
सन्ततिलकाषत्तम् ॥ ६ ॥ 

ददे से । स्वमस्रवसु(धन)डद्धिपोपिकायास्तचापि निवास 
प्यानं पदं नचश्धमरव(नवीनपुस्परूपरवे, न वसुमस्द धनवस्वं च ) उ- 
पता वदद करा यास्तव स्यानं कमलं न वस्ुयुक्तत्वसुपितीति पकं 
चिरं मद्श्वन् असभ्य कमलस्य यो ऽलकरलः सूयः स व्ुमस्वं 
(किरणचच्वंग्वनवस्वं च › सुदुर्विभनीति चसुदद्धिकराय।स्तव वास 
स्यानं तु न च्युम्वसुपेति, तदयुकू्च खनो वसुमस्वं िभर्ीस्या- 

् =, = 1 कमरकु्ुमं नि ्वयान्तरं प्रद्रद्यायन्ः नवं कमरक्द्ुमं तव निवासच्यान पिति प्रति- पादयति । 
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सन्मानसोहसनदः सदसदितेके 
शक्तः सरोजनिखये सदनं लंदीयम् । 
शब्दैः सुतैः श्रुतिपथे सुखयन् गर्भरिः 

संसेवते जननि हंसगणो त्रदातः ॥ ७ ॥ 

सदिति ! हे सरोजनिखये ! सर्ता साधूनां मानसस्य हदः) 
पपे सतः मानस्सरसः उदछसनमानन्दं शोमा च ददाति सः, 
एवं सदसतोशथिज्लदयोः षी रनीरयोश्च विवेके शक्तः समयः, पुनः 
शुभैः पन्यैगम्भीरिनह्माऽतुभवसयैरन्यत्र रुतैथ श्रुतिपथं वेदेनि- 
छाम कर्णम च सुखयन्, तथा अवदातः पविः स्वच्छश्च 
हंसानां परमदंसप्तनकादीनां मरालानां च गणः तदीयं सदने 
कमलश्पं संसेवते भजते । वसन्ततिरुकारत्तम् ॥ ७ ॥ 

कमङे कमर्षु सभिधत्से 

सकरेपु स्वरेषु विष्टेषु । 

७ दे सरोजनिखये { सन्मानसोल्छसनदः ( सनो अनसास्वस- 
रोधस्य शोमाप्रदः, सजनमनस उद्यासप्रदश्य ) सद्सविेकते 
( श्वीरनीरमेदशाने, जडा $जडयो्मदश्वाने च ) सम्धः, गश य॒कनः 
रष्ैः ( नारदैः, मदावःकश्च ) शुनिपथं ( धवणेन्द्िय, चेदि. 
छमा च ) छलयन् जवद्ष्तः ( सद्युश्रव्रणैः, पादेभ्य फ हसयणः 
( मयसमुदाय> पर्मदहंलसद्श्च ) स्वीयं सदने (फर णः 

गतं तव मन्दिर च ) सेचते इति ग्छेदेणाद् 1 ४ 
< हे कमले } समग्रेषु भुवनेषु खवरधद्धनेभ्डपि केवलं कमले नियं फोन कोके त मले स्ताननिष्यं करोपी सवद जख्जततषु (जड्वमत्वेषु, जलनेष्याप ) 
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+ सदुजे जननीजनस्य रोके 

जटजातेष विशेपवत्सरत्वम् ॥ < ॥ 

मे इति 1 हे कमठे ! सकलेषु तेषु सुरनेषु वा 
साय स्वस्य वगेष्वर्धीनेपु सरस्रापि कमेषु सन्निधत्से उपाव- 
शासि, तथा (ह-जननाजनस्य मातरजनस्य जखजतिषु जडजा- 

तेपु वि्चपत्रत्सख्खम्र अधकवात्सरसयं कोके सदनं स्त्राणानि- ' 

कामाति । अर्थान्तरन्पासालङ्कारः 1 ओपच्छन्दतिकं दत्तम ॥८॥ 

कल्ट्ारोत्परकरैरवाऽऽदिपु तथा कल्याणि माद्यादिप 
भ्राप्रः सल्सु सुमेषु वस्तुषु परं पवरानि -सव्रानि ते । 
भाग्ये कुत्र चिदे छेयातितरां भमु तुल्येष्वपि 

3 ० 
त्वत्कान्ताय सुगन्धिवस्तुपु तुङस्येकेव सा रोचते ॥९॥ 

रहरेति । हे करपाणि 1 भूयस्सु तुल्येषु घमन्धिवर्ठुषु 
सर्स्वराप तव कन्ताफाञनन्ताप यथकरा ठंरस्पव रोचते 

श्रीणाति तथा करहारमुर्परं सुपेविकातति कैरवं चन्द्रविकासि 
शर्पादिषु मास्यादिपु च प्रायः वहुषु पेषु वस्तुषु पदपु स- 
रंप्वपि परम्यन्तं पञ्नानि कमलानि ते सद्मानि भवान्त, अनः 
भायः वस्तुषु मध्ये भाग्यं दरं कुतर चिन्तृसतिनर। मातिशचो भते । 

पिकस्वराऽलङ्रः । बादल गक्रोडिनम् ॥ ९॥ 
^ 

समाघचक्त वात्सस्यं मातुः स्वासाचरिकमिति वचनेन समथ यन्नाह । 
२ ह कदर्पाण ]कर्हारोत्परकेरवध्सुखेषु माद्यप्श्रतिषु च चस्तुपु सत्स्प कुसुमेषु मध्य केवरं पदान्येव ते निवासस्यानानीनि, समा- 

नेष्वापि पदार्थेषु क चिदेव मागयेयं विरति यत्त. तुस्येष्चपि स्युग- 
्धन्रस्तुषु सतु त्वद्धन दर्ये पका तुल्घ्येव रोचन इत्यु 
क्त्या समधेयन्नाह् । 
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५.८ १ [+ (प ५ 

देहं कमर यतेस्खदविनाभूतस्य विष्णोः पदे . 
¢ [> [र < 

सूयाऽऽरोकविकासमञ्चति ततः प्रे मधुरदु तत् । 
न्नादो ऽहमितीव गीतिनिनदैः थलयन्तसञ्चारिमिः 

करप्णाकारजुपोत्र केचिदनिशं नन्दन्ति रच्ध्वा रसम्॥१०॥ 

स्यादत \ दे पतर ! यतः सद्धं कमलम् अतस्तया भरविना- 
भूतस्य नकूद्रपस्य मकृताऽयदाल्य्ोधकस्वान्छस्सद्।येन स्सितस्म 
विष्णोः पद् स्थान कमरनेव वैकुण्ठं सुरैः पूधेस्य चाऽऽलोके 
देने भकारे च चिका परसश्चतां विकचल्ं चऽति । किं 
चव ब्रह्मरमेन मधुना मकरन्देन च स्वाद् मधुर तथा ठृष्णा- 
ॐऽकारे हरिस्वद्धप नीदं च जपन्ति ते के एविऽज्ञानिनः च- 
भराश्च अत्र रसं व्रद्मरस परकरन्दं च क्च्धवा भाष्य अन्नादोद्- 

(७ ति का, च 

मित्ति “अदमन्नादो ३ ऽदमनादो ऽदमन्नाद्" इति शुस्ते तैत्ति- 
शयेपनिपदि सज्चरन्त्युषलच्धा भवन्ति तैर्गीतिनिनदैः सामगान- 

[न {ि (द प 

पद्दरैः, पलि हमन्नम् अत्तीयन्नाद् इति वृप्टुद्रारस्पेरिति या- 

९० दे पञ्च { यस्मात् कारणात् त्देदावासभूतं कमस व्वर्खद- 
स्छर्य [विष्णो- निव्रासस्थान चैकुण्ठरूपे सनः कारणात्त मधुमधुरं 
तत्पद्मं सुोलोकत्रिकामे ( स्दूयेष्याऽऽगेकेनोन्मीखनं, सुसेणां दश्- 
निस्तार च) अञ्चति, अत्र (पदन, कुण्डे च) रप्पापपकारजुषः (नील. 
यक प्रतः, मगवराद्राकारध्रारिणश्च ) क चित् ( श्रमाः, पुण्यवन्त- 
श्च) रस (मकरन्द, बद्मानन्द् च) प्राप्य श्युलखन्तसचासिमिः ( थष- 
णप्ान्नसचरिशिः उपानिषदवतिभिश्च ) सन्नादोऽदनिस्याकारदौः 
“अहमननाद। दमनाद् $हमचराव्यादि्रदयानन्दो दरार , मरन्दं 
पाऽद्सिन्तुको इदमिति वृपयुद्धारसतेश्च) गीतिनिनदः (यक्षयः च 
छमश्नद् इत्याद्रिसामिश्च ) निरन्तस्मान् ५ 
ग्छेेणाद 1 न्द सरप्ठुदन्तीत्ति 
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वत् । शतन कणानते सन्वारिमिगीनिमधुरनिनोद्षङ्करर्ैः र- 
धैश्च'ऽनिष सद्ा] नन्दन्ति । इुनदि सणुद्धावस्मात्कतीर लद । 
काव्यटिद्गालङ्ारः । शरादूटबिक्रीडतं शततम ॥*१० ॥ 
1 ५ € _ ५ [= ४ 

सूयौऽऽकोकदशासु ठपंमयते दोपाकराऽ$रोकने 
सकोच भजति भितालिषु रमे दत्ते परं जीवनम् । 

स्थानं पङ्कमधः करोति वहते नारीकशव्दं च ते 
५ [4 श् 

कां वा तावकसन्निधानमहिमा कुयोन्न चयी शुभाम् ११॥ 

सेति \ दे से ! चरः घस्य चाऽऽलोकस्य दरु ए 
तोषं धिकासं च अयते, एवे दोपाकरस्य पुमधन्द्रस्य चाऽऽखा- 

चने सङ्कोचं युङुरीभावे भजति, पुनः चितानामाश्रितानामा- 

छिपु पङ्किषु भ्रितेषु ्रपरेपु च परं जीवनं दत्ते तया पदं पाप 
कदम चाऽघः करोति तिरस्करोति नीचैः करोति च, ततः न 
अशीकमनृतं नाङीकं सये कमल्माति च ददे वहते, तततस्गा- 
प्वावकं च तरसनिधानं च तस्य महिमाकांवाद्यमां चयान 
यौद्पि तु खस्साजिध्यं सवैत्ाऽपि शुभकरामति भावः। णा 

दैलमिकरीदि० ॥ ११ ॥ 

, १९ द रमे | ठव स्यानं (कमलं, ठवस्छपापात्रं पुतपश्च) सूयौलो- 
छव शासु (खुयेस्य प्रकाशाचस्यासु, सूरीणां द्धन वसरेषु च) हर प्रा 
श्राति, दोपाकरराऽऽलोकने ( चन्द्रोदये, दोप्लनिरूपणां सख 

स्वानां देने च ) संकोचं ( निमीलनम, अदुदछछःलश्च } प्राप्नोति, श्रि 
तालिषु ( भितेष्बछिखु श्मरषु, आधिनानामाञघु पड्कु च ) परं 
जीवनम (उद मधुर जलं मकरन्दरूपम, उत्छृष्ठां जीविकां च } 
ददाति, पड ( कर्दमं, पापे च ) अश्रः करोति ( नीचैः करोति, ध- 
निहन्ति च ) नारीकरब्दं वदने ( कमख्चाचकतं नालीकमिस्याकारक 
रं चास्यति, जरीकणन्दम् यस्तत्यराब्द्ं न वहते च ) पति त्वःसा- 
निष्यमादत््येकावा शमां गर्तिन कुयदेखा्् । 



". कक्षचभवस्तवयक्ः < ॥ 

घतते सदैव ' शिरसा 'तेव पादरेणून् 
पयो. बिभति तव नाम च पयमेतव् । 
चर्वति धारकंतया तव हस्तमेव 
तदयुक्तषच्छति तवोञ््यरदास्यरध्मीम् । १२ ॥ 

घतते इति \ हे पमे { एतरपद्नं श्विरसा सदैव तव पाद्रेषू- 
म्यते, तथा कव नाप विमति ! यो हि यस्य द्ददापः स 
तक्नान्ना व्यपदिश्यते । पुनधारकतया ऽपि तथ रमेव रति 
सदा इणोति \ ततस्पात्तमोरभ्वलदास्यस्य ल्मी सोमां विभ- 
तीति युक्तमेव । वसन्ततिरुकादत्तम् ॥ १२ ॥ 

भ्रातः कताऽऽषवविधिः पयसां निधाने 

मो ऽचैकः श्ुचिकरो श्चततक्तचकरः । 
[1 

१२ हे पे ! पनत पश्र सदैव सिरसा (उपरिमागेन, मस्तके 
जच ) सथ पादपांसून् धरयति, तव नाम ( रवद्वाचकतं ध्यं पदचेस्या- 
कारं ) चनि, त्वक्नाम जपति च, रवदस्तस्य कमङधारफतया तदा 
छम्यनत्तया णीते, तस्मात् तत्पद्मं तव उज्ज्वरदास्यलक्मीं (निरं 
वाद्यणोमाम, उञ्ज्वखतः प्रका्रमानस्याऽऽस्यष्य द्रोमां चोपराप्नो्ीति 
युकम ग्छमेणा वदन् द् सो दि सखामिनः पाद धू शिरसा वहति, 
स्ामिनामस्तथन्यं चार्मनि वटति, ( जनास्ते स्वामिनामपू्वशममुक- 
ष्टास' इति ्यपादेखन्ति ) स्वक च दस्तेनाऽचलस्न्य गच्छतीति नि. 
ज$ङेन दलः स्वाभिकरोणालर््यते, पष चैवं करोतीति तस्य दास्य. 
व पशं यस्माच पाद्रेणु शिरसा धारयति. 
स्यच्माम् च जपति, स्वद्धस्तालदूलरतां 7: 
सखम वहवीष्ययैमाविस्ुधनना् । भत तेन शुकेन सव 

१३ हे जग्ष्दस्व ! भत्यूषे के पथस निधि 4 
६ छ प्प निधाने (जरौ, जलाच ) 
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उदाटयल्युदितत्रिप्णुपदैकसक्ति- 
विवत्राऽम्ब.पममयसकदलान्तरं ते ॥ १३॥ 

प्रातरिति 1 दे विश्वास्य ! पयसां निधाने समुद्र कृताः 
ऽऽपु्ीव्रधिः फुतसतानविधि;) शुभाः कराः किष्णा दत्ता च 

यस्य सः, भते तप्तं चक्र, पक्षे शरतस्लापतः तप्ुशचक्रवराक्रा चन 

पिप्णुपदे आकाश्चे हरिचरणे च एका केवछा. सक्तिभाक्तयस्य 
सः व्रः सूये एवाऽचकः पूजकः दलरूपमन्तरं व्यव्रधापक 

यस्प तत्पदररूपं सय्ोद्धाटयति पूजा्ैमित्ति भावः । वनन्तत्ति- 
रफारत्तपर ॥ १२ ॥ 

जरह्या यस्मादजनि वहते चार पीतांडुकं यत् 
सान्द्राऽऽमोदं सततमण्टतस्थानमेवाऽ श्रितं च । 

[1 

छृतछानविधिः, श्युचिकरः, (म्रीष्मकारक उञज्वलकिरणो वा,पयिश्र- 
स्ते ) भ्टनतक्तचक्रः ( पोदितविपागतापलंतक्तचक्षवाकः, धास्त- 
चप्मुद्रश्चे ) उदितविण्णुषदेकसक्तिः ( सञ्चाताऽऽकाथमाच्रसंयाग, 

श्वमुत्पन्तयिष्णुचरणेकमक्तिश्च ) ब्रघ्षः ( स एव }) अदयकी 
( देवपूजकः) तव पद्मरूपस्य गृहस्य दलान्तरं पगामध्यं, फपारं चम 
उद्धारयतात पेण । 

१४ दे मातः } यस्मात् ( अन्नात् ) तदय जनि, यत् चारु मनो- 
टरं परताशचुकं ( पीतचगकिञ्जर्ककान्ति, पीताम्बरं च ) वदते, स।~ 
गद्र.सऽमोदं { चनप्ोरभे, अनन्द्घनं च ) गन्ुनस्थानं {जखाश्चयम, 
खच्तस्थान चङ्ण्ठं च ) अाश्चितम, अतः तत्र पदः (किवामनस्पानम्) इदं 
कमर च्वान््रास्ताऽ्भिघानं (लक्षोगरह्मेति नाम, ्रीनिवास हइत्याका- 
रकं द्रिनाम च ) अहेलयेव, पचं धमेदाहुल्येन सादृश्ये सिद्ध भगवतोः 
भधुदेष्यवार्ता, कमरे च मधु( मकरन्द )निग्धता ( मस्त्वं 

\ तत्ुदधारय हि माःन्। सुस्यो धूमं 1 



सदेमवप्तश्कः १८ 1 ५७९. 
ई 

अयनं तव पदमिदं श्रीनिवासाऽभिधानं ध 
(3 १.३ ४ ? 

मातदोषि न भवति मधुक्िग्धता धमन्रन्नि ॥ १४ ॥ 
बरह्मा) हे मातः ! तव पदं स्थानपिदम् अलं कमं श्रि- 

यो निवामो रमतिस्थानम् , अत एव श्रीनिवाष इदभिधानम- 
देति । एलच्करीनिवा समिति वकं तिवन्धो नातीति भावः 1 
तसाम्यषटुपपाद्पति--पर्माद्रहया ऽजनि उत्पन्नः, चार पीर्ता- 

शुक पीताऽम्बर् पक्ष किञ्चरकं च ब्रहते पारयत्ति, सान्द्रः आ- 
मोदः सुगन्धः भीतिश्च यस्मिन तद् अभृतं मोक्ष उदकं च दष 
स्थानम् आभरत साम्य समर्धनीये पञ्चे मधुक्तिग्धता दरौ मधु- 
्ाजुता इति पत्रे दोपत्रेद्धमैस्य भृन्ि मृयस्तये एाचितकभिन्ता 
दोषो न मवति} शछुषालङ्कारः । मन्दाक्रान्ता ॥ ९४ ॥ 

अहो मुकुन्दसुन्दरि त्वदीयमन्दिराऽहितः 
स्वयै क्षये ब्रजक्चयं स्वरक्षिणं क्षिणोषि ! 

सरोरुदद्रहः शिवः दिरोऽधिरोहद्ष्छताद् 
ष च, च [ब् 
विदिक्षु दिक्षु भिक्षुकः स्फटं नष्टन्नटाव्यते ॥ १५॥ 

अहो यन्द घुन्दरि { सदीयमन्दिरस्य कमलस्वाऽरितः 

भ्ीतिमर्रं च ) दोषः ( साददयप्रतिवन्धष्तो ) न भवतीति धद्मजन- 
कन्वादिवहुटयर्मः सदसे कमनं शीतरिवास दाति मगवन्नास खमते, 
यलं मघुरिषत्वविरदमधुन्धिग्धत्वरूग्धमेसतम्बन्धो न सारत्य- 
विधदको भवेदित्याह } 

९५ अदो सुकुन्दकान्ने 1. तावकस्य सद्द" आत्मनः कवं 
भाप्ठुचन् त्िजरक्तक्रमपि श्िणेःतीति िवस्वन्मन्दरङपकमदेु 
श्चन्द्स्य मूयस्थाप्रनदुरितयद् दिष्वु व्रिदिश्चुच स्यन् मिश्ुकः सन्नि 
तक्लतो मूषो ऽयकीत्युक्तया समर्थयश्नाह } (र 
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प्वुधन्द्र इति यादत् 1 स्वयं क्षयं बज्पि रक्षणं रकि 
प्िणोति । श्नुविकरणास्ि क्षये अस्माद् । तया हि-िवः 

`सरोरुहदुशनद्रस्य किरसि स्वमूर्धिं अधिरोहाद्धारणसूपाद् दु- 

ष्छृतासापाद्धिष्मुकः सन्विदिष्ष दिक्षु च स्फुटं नन्द दुविन्स- 
ननटाव्यते पुनः पुनरभ॑मति \ अट गतावित्यस्मार्रचदतरिमूज्य- 
.व्यतींलादिवार्चिकेन पौनपुन्याऽ्यै यिः कटि यस्य हलं 
हति यछेपे दीर्थोकित श्सभ्यासदीधैः। पञचामरं टसम ॥१५॥ 

तद्ाम्नः सरसीरुहस्य च मिथस्लत्कान्तधामा$ऽत्मनो 
माैण्डस्य च पुण्डरीकनिख्ये मैनी निसर्मोदिता । 
कल्याणी युवयोरियं विद्रण॒ते कैमुखनीत्या मिथः 
परीतिं कामपि भूयसीमविदितक्षिपामनोपाधिकीम् ॥ १६॥ 
सदिति । हे पुण्टरीकनिलये ! तव धाश्नो षस्य संर- 

सीर््स्य चेत्परं तव कान्तस्य दरेामाऽऽत्पनो शृहरूपस्य 
मार्वष्डस्य । 'योसावादिञ पुरुपः इति याजुषषति; । मियो 
ऽन्योन्पं पैत्री निसगोदिता स्वभावसिद्धा सती इयं भीतियैव- 
योर्छशष्यीनाराणयोः अविदितः अङ्गाः आ केपो यस्याम् । चो- 
म्षिपाऽभियोगो इत्यपरः । सां पुननास्सयुपाधिस्यां तथा फ 
स्पाणकारिणीं युवयोर्धियः परस्परे कामपि अति्येन ष- 

ही इति भूयपती । वदो्ोपो गू च बहोरिति भूरदेशषः। तां 

„ ९६ द सिदाम्मोजयृदे 1 स्वन्निवासस्थाचस्य कमलस्य रधातयियष- 
सतिस्यानस्य सवुयस्य चेति तव त्वस्प्रियस्य च श्यानयोः परस्वसमै- 

स्वाभाविको, इयं च दमो केमुतिकन्यायिन महीयसीमचोां 
खूपाधिकामनिदचनीयां युवयो; भीतिं अकरयनीति युवयोगरुहमे- 

न्या स्ासाचिक्यां युवयोरमत्री केयुत्यन्यायत्तिखेस्याह् + 
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फामप्यनिधिचनीयां पीति कैपुयनीला यपोः स्थानपोभिय 
एतावती पीतिः त्च सयोः सा्ात्किषु यक्तव्यति केपुतिनाऽध- 
सिः काञ्याऽथौपर्पलङ्कारदशेककेपर्पनीत्या विवृणुते ति. 
स्तारयतीयर्थः । व्रादृखविक्रीडि० ॥ १६ ॥ 

कति न कुसुमेमन्यान्यन्यानि देवि वने वने 
म हि समुदितेष्वप्येतेषु क्षमा कमरोपमा । 
मगवति भवत्सान्निष्येन प्रभोः कमलानि यत् 

करचरणटक्सपानीति स्थिरं दधते यशः ॥ १७ ॥ 

कतीति हे मगत्रति { षने षने मरतिषने अन्पानीतरणि 
कुषुममात्माने मन्यन्ते तानि । आतसपनि खथेति खश् । छ- 
तिन! तथा ऽपि यद्यस्मात् हे देवि! मवत्याः प्ान्निष्येन स. 
पृणमिन मघोर करेशवरयाभ्पा दरभ्याप शैपदूनानि कररया- 
हकरपानि कपखान्येच स्थिरं यदा; दधते, अतः समुवितेष्रप्ये- 
तेषु अन्यपुष्पेषु कमरोपमा न क्षमा न युक्ता 1 हरिणीवृत्तप् ॥१७॥ 

ह्रः करस्प्ैनतः भरदा 
पयस्युदीता दचिराऽलिकान्ता 

१७ दे देवि | प्रतित्नमिवसणि मात्मनः कुसुमानि मन्यमानानि. 
कति न सन्ति ? स्षुद्रितेष्वपि तेषु कमटसाददयं रोपप्धते 
यतो दे मगवति 1 कमलानि स्वर्संनिधानातत् मगत्रतो हस्तपादनय- 
नमुद्य्नीतति स्थस्य कीति धारयन्ति, तानि तु नेति करं सेष् कम~ 
स 1 न 

१८ हे जखप्थद्ते { हरः 

नतः ( किरणसम्यधाव, श र) फरस्पश्- 

एटा ( विकता, 



पवर ` सन्याख्याऽ्चनरणे रुश्पी सदसे 

` ˆ ̂ वाराशिकन्ये वसतिस्त्वदीया 
-,, बिभति युक्तं कमखाऽभिधानम् ॥ १८ ॥ 

हरेरिति । हे बाराश्िकन्ये ! खदीया षसतिः कमखाऽभि- 

धान विभवः इदं युक्त, यतः हरः सरस्य विष्णो करार्गा 

करस्प च स्पदंनः स्पशषाद्धेतोः प्रहृष्टा च परं पपि नल 

प्तीरादे च उदीता, पुनः रचरैरलमः ससीभिध्र कान्ता, 

यद्रा चिर अङ्कान्तो कखादपरान्तो यस्याः सा इति । उपः 

जातिवृत्तम ॥ १८ ॥ 

शङ्गीसङ्गीव्युदयसुभगं मञ्जुकिञ्नर्कपञ्ञ- 
स्फारस्तम्भं किमपि विकसत्पत्रसचिर्त्रभित्ति 1 
प्ाश्िष्टं विमरुसरसा कणिकासखणेषाटं 
पयं व्रिमः परमनुगणं सग पते भवाः ॥ १९॥ 

भृद्वीति। दे ष्म ! भृद्ीणां सङ्गीतीनाप् उदयेन सुभगम, 
एवै पञ्जूनां मनेङ्गानां फिञ्नर्कानां पृज्ञा एव स्फारा तरियु- 

1 

सन्तुष्टा च ) पयसि ( जलाशये, समुद च ) उत्पन्ना, सचिरालिका- 
न्ता ( सुन्द्रलिभिभेनेादरा, रुचिरः अचिक्ान्नो खखारप्रान्क्भागो 
यष्याप्तवाभूना च) स्वदीयां वस्तिः फमलाऽभिधानं ( कमलटमिति 

ष्कमनति अ नाम ) युक्तमेव विभरतीति च्छेषेण कमले कमलवानि~ 
न्याः स्वास्य घणयन्राह। 

९२ द पशन  भद्ाद्गनानां सद्धतोदयेन खुन्दर, मनेशेसरा- 
$ध्यलिरूपाचिशाजन्तम्मयुके, यिकमत्परूपसश्चिप्रमिसतिविरालिते, 
नि्मलसयेवरस इतं, फर्णिकारूपस्ुवणसि्यसनसमलद्कतं पद्म 
भवत्या अनुरूपं सदेति पद्माया मदभ्याः पदं सद्म योम्यामि्याद् । 



सश्रयैमयस्तयकः १८1 “ ५६३ 

साः स्लम्भा यस्मिन् तद पुनविंकमम्ति पत्राण्येव सच्वित्रा 
भित्तयो यस्मिन्. तव, तथा परितः आट विमखा सन्या 

सरसा शन्दसी च या आ समन्ताव कथिका सैव स्वणपीरदे , 
हाटकाऽऽसनं यस्मिन् तव, रदटकपदं भरत्याः परमनुगुणे योग्ये र 
सद शं विद्यः । अनाभ्नुरूपवशनात्सपालङ्कारः । मन्द्ा- 
क्रान्ता० }} ९९ 

दुग्धाऽम्बुराशिदरहितुस्तव सन्निधानात् 
स्वणेस्थिीतिभेवति हन्त कुशेशथस्य । 
तत्सम्भवोप्यमवदस्व हिरण्यगर्मो 
धन्याः खड सखदनुबन््यनुवग्धिनो ऽपि न्याः खलु सद्नुवन्ष्यनुबन्धिनो ऽपि ॥ २० ॥ 

दुगयेति 1 दे दुग्याऽबुरक्दहितः ! तव सन्निपाना्छु- 
=, €, = 

हश्षयस्य कमलस्य वृ निद्धि च पुष्टं अयोस्युदके सवणे 
च स्थितिभेवतति ! हे ऽम्ब { पुन्तत्सम्भवो ऽपि दिरण्यगरभः 
महमा हिरण्य गर्भ यस्य स॒ च) अतस्तवाऽनुबन्धिनामनुचराणाम् , 
अयुषन्धिनः सेसरनिणो अप धन्पा इति गोन युणवणनादूला- 
सालार 1 उसन्ततिरुकादचम् 1 २० ॥ 

२० दे श्षीरोदपुननि १ लघ सन्निधानात् कुदो्षयस्य ८ शतपश्रष्व 
दशयस्याऽकिञ्चनस्य च ) स्वणैखिति; { शभनजरखितिः क 
मनकर्थातिश्च ) मवति, हे मभ्व { त्सम्यवः कुशेशयो { हः } 
ऽपि हिरण्यगमैः { सुवणेपणेः, सन्नहमा च ) भवति, इति त्कःसम्ब- 
स्विसम्बन्थिनो ऽपि धन्याः ( छताथौः, घनिकान्य ) मवन्तीक्ति सा- छद सवत्सम्बन्धिनां धनप्रासिमेवतीलयतिलघु, च्वसम्दन्धिसस्बन्धि- 
सएमपि सा मव्रतील्याद् }. 



14. सब्याद्याभ्वतर्णन्खर्षृन्रारष्य्य 

नवरसारसवासमाचरन्या- 

स्तव साधम्पैमिवराऽम् रुग्धुकामः । 

परमः पुरुषः सद्ा विधत्ते 

, पुरमध्यस्थितपुण्डरीकवासम् ॥ २१ ॥ 

नेति । दे ऽम्ब ! ने सास्ते वासम् आचरन्त्यास्तव षा 

म्प समानय उज्धुकामः परमः पुरुपः हरिः सदा पुरस्य 

क्षतीरस्य मधये स्थिते पुण्डरीके हस्कमले वासं विधत्ते । धपुखे- 

कादशद्ारमजस्येणत फाठकश्ुनेः 1 “नवद्वारे पुरे देदीतिगीतायां 

च॒ । (चो अक्षे पम्मे व्पोफन्निति वहवश्रुतौ 1 रमे 

व्पो्नि हार्दाऽऽकाड इति भाष्यम् । 'सवैस्य चाऽह दि 

सानिषिष्ट ति च गीतायाम् । दहर उत्तरेभ्यः इति प्रह्मपूत्रम् । 
उसेप्नाऽलङ्कारः 1 ओपच्छन्दसिक त्तम ॥ २९ ॥ 

अस्ति ते हरिपरन्धि नीरज- 
स्थानेमित्युदितमास्पददययम् । 

1 

२९१ हे सम ! नवीननलिने निवासं कव्याप्तथ समानधर्म॑ता- 
मप्तुकाम व पुरुपोत्तमो भगवान् सद्ा पुरमध्यस्यिते ( खरीरि्ट- 
द्पमध्ये स्थिते ) पुण्डरोके घाम फरोनीच्युत्मेक्चते ! 

. २९ दे हरिकुदी्म्यानि † तथाऽप््पदद्धयं मीर्लस्थानं ( सीर्जे 
स्मरं यकण्टरूप स्थाने, कमलररूपं स्थानं च ) फयित- 
मत्त, इट { पतयोमृष्य ) पथमे त्रिपात्पदे, ( त्रिविक्रमस्थाने, चर 
ण्यतः स्थामे च्च) दिनीयं त परूपद् परं ( श्रमरस्थाने, पाद्यदुषतः 

\ नी प्यानामिति ९ पु० पा०। 
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एकमाहुरिह तु तिपास्पदं 
देति षटूपद्पदं परं पुनः ॥ २२ ॥ 

अस्तीति { दे इस्पुरन्धि 1 है देवि ! ते नीरनं निर्मतं 
रजोएणो यसमात्तद शुद्ध सच्चप्रधार्न८), अथ च कमरं चति आ- 
प्पद्द्रयं स्थानद्रयम् उदितं गदितम् इति स्थाने शुक्तम्, इदाऽनयो- 
मैथ्ये एकं जयः पादा यस्य स हरिः । सद्वाष्ुपूर्वस्येति पाद्- 
शब्दस्य लोपः! तस्य षरे, पदं स्थानं वैङण्ठं पुनः पर् पटूषदा- 
नां पद् स्थानं कपरलम् इति उभयप्ताधारणपदाऽपयेक्तया केवर- 
भगवत्पदद्वियुणवैमवशालीति लक्षमीभ्रष्टये ध्वन्पते ! श्छेषन्य- 
तिरेफाटेकारौ । रथोद्धतादृत्तमर 1 २९ ॥ 

सुरादिजीविरमृतैकनिि 
धिराय यैरम्ब विभाव्यसे ऽन्तः 1 
आलेकमग्रय ह्रिरेषु तन्व- 
न्नामेदमस्याृशमादधाति ॥ २३ ॥ 

रेति 1 हे ऽम्ब ! अगते पीयूषे तोये च एका निष्ठ पेणा 

॥ 

दपदस्य साऽतिश्षयच्वं श्छेचेणादह । 
२३ दहे अम्ब ! मदधतैकनिषठेः ( जखमात्रखितिभिः, सयकुभि- 

शच ) चेः छरविजीषैः ( शोभन^संवणेयुकताऽ्मागैः जवः रा. 
जीति यावच्, वेवादिभ्रणिसिश्च ) अन्तः ( मध्ये, मानसे च ) 
विमाष्यसते { ध्येन, ध्यायसे श्च ) तेषु ( राजवेषु, देवेषु च ) 
दरिः ( सूरयः, नाययण्च ) भेश्ठम् आलोकत ( काद, धष्चक्षाने च ) 
विप्तारयन् अनचुभरूतपूवम् वआमोद् ( सोगन्व्यम्, आनन्दं च) 
माद्घातीति वेणा 1 

; 



दक्षे सठ्योदेया$वनरण खष्मास्तदस् 

ततः पुरादिभिर्देवाऽऽदिमिर्जतरः भाणिमिः, पतत सुष्टु रावः 
आदिः भरयमं येषां तैः सुराजीवैः कमेथ या ऽन्तपेध्य तिमा 
व्यते अत पपु षुरादिजीेषु हरिर्वि्णु रवि आलोकं दशनं 
भकाशं च तन्वन् वि्तारयन् अन्यादृशमप्ाधारणमर आगाद् 

मेकरन्द्९) हर चाऽऽदधाति स्थापयति । शछेपालङ्कारः। उपना 
विदृत्तम 11 २३॥ 

अदो दधानं कमलाऽभिधान- 
मम्भश्च पद्मं च समं तवाऽऽस्ताम् 

, आचस्य पसः पदमाहराचं ` ̀ 
वासं दहितीयं जननि त्वदीयम् ॥ २४ ॥} 

अद इतति । हे जननि { कमरमिरयभिधानं दधानम् अदः 
परम्भः पद्म च तव समपास्ताम् ! यतत आयस्य पुमः आध 
मम्मः, सदीयं द्िनीये कमलं पदामिदाहुः । ज्ञात्तार इत शेषः। 
उपजातिररत्तपर ॥ २८॥ 

क्षमासणस्पू्ति सततमधिगम्याऽपि कमले 
गुणादाद्याच्छब्दं कमपि भजते न'ङमिति यत् । 

२४ हे जननि ! पनत जरं पद्मं चेति दयं कमलमिति नाम दधत 
युल्यमस्तु, षरे तयोय कमल ( जख )पुराणपुख्धस्य मगव्रत. स्थानं 

{ समुद्रसायत्वात् > माहु , द्वितीयं कम ( पद्म ) त्वदीय निचा 
स्वस्यानमादिते सागरान्यत्त साम्य सत्याए रद्वा संभूतं पद्म विश" 
ध।भ्यर्ितमित्यषट1 ४ 

२५ द फमल ! मातः ! यत् ( नाट ) क्षमा ( भूनटेषु ) यणः 
स्रि ( मणि जे उदये) सतत म्ाप्यापि आक्पादू गुणाद् विसत- 
ग्रादतो; ना ( पमछदण्ड ) इव्याष्वरक दव्य भते तदेव जाऊ 

॥॥ 
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तदेवाऽरङ्कारं नयति निनं सर्श॑नवशात 
तनोति हयोदा् तव जननि सान्निष्यसहिमा ॥ २५ ॥ 

क्षमति । रे कमे ! क्षमा अभस उदके स्फू स्फुर 
गभा) पते क्षमां प्षान्तियुक्तां स्वरस्य दारकस्य स्फूति 
सततपधिगम्य भरप्याऽपि आल्याहुगणतचन्तोः नारे कमनद्ण्ड 

इति । नाले नरुमधाऽदच्धियपत्यमरः । अधाऽव्याहुणादौ- 
दा्यीदेरलं पयी्शन्दं च न भजते हतत यट तदः नलमेव स्प- 

भनववाद्धतो; नोखनमलङारं नयति, पदमपि नाले कण्टकमस्त्या 
[~ का = १५ 1 

न्पास्तु मास्विति स्परीकानामखम्मायं नयति, अन्यत्र स्परीना- 
दानादिना मलार पर्यापतां नयति। ततः हे जननि ! तवे 
सान्निष्यमदिमा जोदार्यं तनेति । अत्र लक्मीसाननिध्येनाऽन्य- 
स्य युणोस्कर्ण्लाभव्णंनादनुयु्णालड्ारः। शिखरिणी ॥२५॥ 

भगवति परबह्याऽदैत्रसङ्गजुषस्तव ॥ 
भ्रथयति रसदटमालीकल्मत्त हि द्कैनस् } “ 

॥। 

स्पशैन्त ( स्सयोगात् } नलिनम् सलद्धरेति, पं यत्त ( गम्ं 
दाकर) सतत् क्षमास्वशोम्पूरनि भूद्धव्रयो सपन्तिमधिगम्यापि भा 
क्याद् गणात्र ( सीदायंत्त् ) याचकानाम् "अलमिति पयाप्तिवाचकं 
छब्द न छभने तेव (त्वरसाक्निच्ये सात) स्पथेनवसात ( दानाऽतिथ- 
यत् ) नलिनं (च्यड्य साचककलम ) अलदधूर अखभिति पयौप्ति- 
घाचकध््द नयनीति तन्तुधिदिष्ट नार स्वसंयोगेन फमलमखडुखने, 
पपं पदुातृकरः निजोदाचयुणाव यप्चकञुलानां पयसमिति शं क 
रभते ( न पोतं ददि.) तदेव ववत्सान्निध्ये जौदायातिश्यसपशनं 
सतत् याका पया पया्लमिनि आखुशब्द् प्रापयतीति अथेद्वयं व 
साश्निष्यमदिभा ओद्य विस्तास्यनीस्युक्तयां समैयश्द् । र 

२६ हे भसयति} परन्रद्यणा पेक्य 
६4 

मासायास्तच द शेनम् { अवर 
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त्वम॒चितमधिष्ठानं नारीकमाश्रयसे तत- 

स्तव किर सदारोकः सर्वो ऽपि कसपनगो रमे ॥ २६ ॥ 

भगवतीति । हे भगवति ! पररह्यणा साकम् अदत्त 

, लते तस्यास्तव दृश्षनमनडकनं कर्व ब्रह्मणः सयर्ता( टता 

नामरूपरूपजगदरपथमीणाप् अटीकल्वं मिथ्यात्वं च भथयति 

सदुचितम् 1 मथ भख्याने ऽस्मात् कतरे छद् 1 तथा दि--यव 

स्वं नाटी पञरूपै अङ्कं -{िध्या न सति तस्ते चाऽव 

नाति बह्ेवेतय्थः। अधिषठानमाश्रयसे ततस्तव ससाधिष्मनला- , 

स्सर्यो ऽपि लोकः भू््ःस्वजनादिजेनो ऽपि करपनं गच्छतीति 

करपनगः त्वत्करपनामाजं स्व जगदिति भावः- 1 अथ च सर्वा 

ऽपिं तव सन् आरोकः सदाङोकः; अवलोकनम् इषटदातृत्वावक- 

स्पनेग; कस्पदसष"इति । श्रयं भाव--रत्वा पश्यतो जनस्य इदं 
रयं रफुरति;त्किमिति चेव्\ भविषठानं नारीकं धर्मरूपं जगः 
त्रिपितल्ान्मूपेतिं-च 1 हरिणरत्प् ॥ २६॥ 
[४ 

खोकनम; गद्धैववेदान्तश्चाखं च ) षट ( आसिमन्र लोके, ब्रह्मणि च ) 
खषद्धमौषछठीफच्वम्' -( विराजमानसखरूतसमूदषफत्वं, प्रतिभासमान्- 
भ्रपञ्चघरीऽसद्यत्वे च ) भ्रथयत्ति ( वर्धयति, भरंख्यापयति च ) एवं 
योग्ये नाीकमृधिषठानं { कमलरूपमास्पदे, न अरीकाऽयिष्ठानमस- 
स्याधिष्ठाने सूलखभूतघ्रद्यतिर्किऽसत्याऽधिष्ठानं ) मजसते, ततः शा~ 
शपात् तव खद्एोकः ( खन्. आलोष्टो ददाने, सदा लाफः प्रपच्श्च ) 
स्घापि फक्पनग्> (कस्पवृष् कास्पनिफश्च) दति मगवद्थिन्नायात्तष 
हफपातस्त्दष्युष्य खरुतद्द्धि विधत्त, त्वं योग्यं कमलरूप खखान- 
माध्रपस, तततः साघुस्तच स्ेोप्यारोकः फाठ्पदृक्तरूपः 1 पचम भ~ 
र नप्ाख्ं परद्रह्माऽभघ्रायास्तव चातमासष्टत्रपञधमालामसदय- 
वै प्रफट्यति, त्व चोचितमनलीक सत्यं स्यानमाघयसे, ततः सेति 
भपद्य-कयरु कारपनिक पति येणायेद्रवं प्रतिपादय्रा्1 
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यत्रो तमस्फूरणयन्वितचिन्तची 
निलयो्धसद्रजसि राजति सारसतम् । 

स्थानं प्रधानमिदर्मन्धसुते यतस्ते 
स्थाने तदन्न रमते महदादितच्म् ॥ २७ 

यतेति । दे भव्यिषुे ! उद्रतमाविभूतं यत्तमषः तपोषु- 
णस्य स्फुरणं तेन यन्तितता चिचत्तियस्य, अन्यन्रोचतमं य- 
स्फुरणे शोभा सया यन्त्रिता स्वस्मिननियोमहा चिचरिर्येन 1 

पिं च निसप् उ्ठसद रजः रजोगुणः परामश्च यत्न एता 
यत्र वस्तूनि सार्पं दः सत्वगुणः फमल च राजति त- 
सखधाने नाम तच सानं सत्छरजस्तपक्षा साम्याऽवस्था पहतिः 
सा साङ्धयाऽभिमते मधान तस्य मधानस्य श्क्युप्रापितरेन 
स्थानत्वप् । तदुक्तं घतर्घहिवायाप वविन्जाऽऽश्रयमा- 

याया; र्याक्ाते द्रिजोनमाः 1 अनुप्रविष्ठा या संविद् नि- 
विकरदपां स्वयपमाः इति । अन्यत्र तत्तव पधानं भ्रुख्पं स्थानें 

यत्च तत्ततः तत्र मरहदादितच्ं रमते जात्तवेक्व्रचनपू 

र्७्दे श््वषुने ! उचमस्पुगणयन्वितचिसश्दो ( हैषठमेनं 
स्पुरणेन विलसनेन् निरद.्नमनकृ्ी, उर्छएतमेुन भषित 
चि्द्र्ती च ) निव्योद्छसद्रजि ( सदार्फुररपराग, नित्यप्रकाच्- 
मानस्ञोशुणे च ) यत्र रसत्वं { फमनसवरे, सारभूतः सत्वगुणग्च ) 

चिसाजनि शद प्रधानं ( सुख्य, सस्वरजसनमोरूपगुणसाभ्पावश्यात्म- 
कसांख्योक्तभदतिषूप च) ते स्थान, तस्मात महदादि ( मदव 

२ साययणस्तरकपं पद्यदप्ततयःत, घुद्यदेकारादि तस्व प्ररुति- 
काय य, साख्यासां सत्कादवादिस क नि 
ध द्वात ) अश्र रमत दयु्ितमेने- 
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पहद्दङ्ारप्मृतादीनि पक्ति सन्तीति यानत । तनला- 

त् 1 पक्षे महत् आादिसतरैकारणं तं परमश्वरे दरिः रमतः 
अन्यथा लां कमलमपि यद्रमयमपि कथे सकर कुप।{दिति । 
वस्तन्ततिरकाषसम् ॥ २७ ॥ 

` सिहासनधितिजुषस्तव वासयोग्यं - 
नियं भवेयमिति निश्वयमेय नूनम् । 
केस्भूत् सरसिजं नरसिंहकान्ते 
तहेषमेष तनुते तत एव पद्मः ॥ २८ ॥ 

सिह।सनेति 1 हे नरसिहकान्ते ! भिदासने, चृपसने व॒ 
यद्धदराऽऽपनं सिदासनमिलयमरः 1 तस्मिन् स्थिनिजुषस्तव 
वासयोग्पमदं नित्यं भवेयम् इति निश्चयमेरष पराप्य सरसिजं 
केसराः पिञ्चररा अस्मिन् सन्ति तत्; केमरी एिदश्चाऽभूत् । 

हयेश्नः केसरी हरिरियमरः । तत एतेष पद्मः हमः । अत्र मपर 
णमप्र द्ात्रिशखच् लिख्यते । तस्य पद्मस्य द्रेपं तनुते । षस 

न्ततिररादटनत्तमर ॥ २८ ॥ 

२८दे नर्हारेप्रिये ! अद र्ग्दासनलितायास्तच् वासयोग्यं 
स्यामिति निशित्वेव सरसिजं फसरि ( किञजल्कसदहितं सिदरूपं च) 
'खभूलत पच पद्मः ( गज.\ ) स्ये तनुते इति िदग्सनस्यायास्तव 
धास्याग्यं स्वान स्यामिति निधरयेव पद्म फस्रिनामापन्नमत पव 
सिदरूपस्य तस्य गाज खततामाचस्वीवयुतक्षमाणः सक्षिदाल्क पद्म 
ते योग्ये निवासश्वानमिष्याह् । 

$ परर म्यूहनिधिसस्यागपे प्बुजे । ना नम शति भदिनी । 
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अनं ,विधी दिषति देव्यमृततैकश्रति 
कामेन इन्त यदनीयत मार्मणखम् । 
तस्य स्वतो ऽग्बरमीणिस्फुटवस्वव्ाति- 
रु्ासदेतुरभवक्तवे सन्निधाना ॥ २९ ॥ 

भरम्जमिति ! दे देवि ! अपेन पीयूमरयोदकेन चैका 2- 
ततिर्मस्य तव् \ अन्जं विधौ सुधांशौ देते च विद्धि सति, द- 
न्तत खे ! कामेन यदनेनेच्छया. मार्गणे, मार्गणो याचके 
षर इतति कोवा; 1 अनीयत तस्याऽब्नस्य उछ्ठासस्य हरस्य 
हेदुः कारणमूता अम्बरमेः खेः स्फुटा वषूनां किरणानां, 
पक्त वस्ररनस्फय्द्रन्यदेश्वाऽ्वगहः तव सनियानास्छत; अ- - 

भूत् चसन्ततिरफाड० ॥ २९ ॥ 
उस्फुलरिख्टतछजकेकिगेदे । ५ 

सरर््रस्य दयितां शयितां ननु ताम् । 
वेताछिका इव गृहीतसुजातगीताः 
भातः रनैमेधुकराः प्रत्तिोधयन्ति ॥ ३० ॥ 

उरफुदिति । उर्फ भस्तं यद्राररुदं बारिरुदप्टजनप् । 

९ दे देवि ! गग्धतैकड्त्ति ( जरमाश्रखिति, सुयुष्ठु च ) यङ्. 
ज्ज विशी ( च्रे, दैवे च ) दियत < श्रनिकरे सति ) कामिने मा- 
मणस्वरं ( याणसवे. याचकत्वं च ) अनीयत, तस्याऽन्नस्य चव स. 

चिष्यात् -अम्बरमणिसफुटवस्त्रवापतिः ( अम्बरमशेः सस्य स्फुर 
गनां वना किरणानामव्सिः, अस्बरसणां चराणां मणीनां स्फुटं वसु. 
नो दस्यस्याध्वाश्ि्च ) उछ्छास्तदलुः ( विकासकतारणम्, सनन्द्- 
फार्मा च) स्वन पवाऽभवदिति च्छपेणाह } > ति 
„३० विकासतजलकजचमरूपक्रोडामन्दिरे युपा जगद्भ्यः 

स्वा समास््वछन्द्स्मीता चरमः परातमौगधा ववो 
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अ्रहप्ावचेेति सपापः । भरकाण्डयुद्धतष्ठजाविस्पमरः । त- 

देव फेर तस्मिन् शिताम ! शीङ् स्वम इस्मान्िष्ठार्या 

निष्ठाश दधुस्वदिमिदिष्विदिषूप इति किद्रद्धावरनिपेधः । धि 

नेश्वरस्य दयितां त्वा, नतु बिततरके, शीतं सुजाते खन्द्रं गीत 
यैस मधुकसः । वैतालिका बोधका इलमरः । त इव षा 
धर्यन्त जातां कुन्त । उपमालङ्कारः \ व्तन्ततिरुका०॥२०॥ 

सहंसकासारबहूरमिकोञ्ज्वला 

-पयोजराजिः प्रतिपन्नकणिका } 

, सहस्रवस्वा्तित एधते रमे 
.. शियः श्रयन्ते दयखिरस्तदाश्रयम् ॥ ३१ ॥ 

सदैसेति । दे रमे । सदैसस्य समरारस्य कापारस्य सर” 
स्याः षहुभिरछभिकामिङहरीभिः, पक्ष, हंसक पादकटक द्- 
त्यमरः । तेन सदिता साराभिः नषि; बहुभिः अ्रहलीय- 
कमूधिकेदमरः 1 ताभिश्नोऽञ्वला 1 तथा मरतिपन्ना एकन क- 
करा ऽन्पन्न (तानवदः इति रोके 1 कथिका तादपत्न स्पादिब- 
मरः \ यस्थाः सा पयोजा्नां पद्भिः सहस्रवसोः सूर्यस्य सद- 
क्षस्प च प्राष्ठितः छामात् एधते दीप्यते । अखिलाः पर्षा 

1 

१९ देग्मे । सर्दसकासारवहर्भिषोञ्ज्यला ( सर्दसाः सम- 
शरा ये कासारः सरां तत्सम्बनिर्धाभिर्वहौीभिरूिकानिप्तर ङ्ख 
पज्या, सर्देखका पादफटकसष्िना सारमूतामिंवही मिरुर्भिकामि- 
गहुलीयकतेस्दज्वटा च ) प्रतिपश्रपरीणका ( सफाणिका, सतारपदा 
ष्ठ ) कमलपद्धिःः सदसवस्वा्तितः ( सूकिरणसम्यन्धात्, स- 
ससर्यघनलामाच ) पथते ( विकासेन षद्धि प्रानेति, सोदपो 
भधति च } एति मलतिखाः सम्पदस्तपाश्नयमराधयन्ते शयुक्तवा सम~ 
धरश्राद्। 
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श्रियः खदारषं श्रयन्ते 1 अर्ीन्तरन्यासश्छेपालङ्कारौ । वेशस्य 
एतम् ॥ ३१ ॥ । 

स ते निवासः. शयनीकतो वा 
नाथेन नियं नयनीद्तो वा | 
फणे; सदखेण इतो दङेवा 
शेते विले वा कमरेक्दोवा॥३२॥ . 

ख इति हे कप्रठे { कस्ते निवास १ इति पृष्टे यो वा सदे- 
ण परीतो, सोचा व्िछेपरेते,योवा त्रे नयिन हरिणा श- 
यनतः मवी, किंचयोषाजलेषति,योवा तते नाये- 
न चयनीकृतः, तदुभयसूपः पद्मः) पन्नगः पड च ते निवास 
इत्युत्तरं रमणाऽवस्थानभिख्ः । पद्मो ऽखी पदे व्यूहनिधि- 
सङ्कधान्तेे ऽम्दुजे । ना नागे स्री फलिका शीचारदीधन्नगेषु 
चेति मेदिनी पनूनमिस्युखेक्षासङ्र्ः । इ दविःसमस्तवदिपिका- 
नाति ! सद्टक्षथं विदम्यसुखमण्डने-- 

^एकश्रुत्या वचो यत्र भिननारथपरतिपादक् । 
भेदं द्ि+समस्वस्य तमेकारापकं विदुः" ॥ इति 1 

पेनद्रवजार्तप् | २२ प 

३२ दे फमटे ! नायेन ( हरिणा ) श्यनीरतः (वषापित्वाट)" 
न व क ) फणासदस्तषनो षा, व 

षा श्रता वा, चिङेवा, कुदे वा, (जे चा) यःदेतेखते „ 
कपशमो वः निवास दरया \ कमठकपः 

७4 + 
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श्रीस्त ते जननि नलिनं स्थानमाख्याति मुख्यं 
॥ & ष् ध 

दृष्टान्तं त्वसियतमद्शोरन्तरादियविदा । 
जन्मस्थाने तव तनुभुवो धातुराध्ैणादि 
त्वत्सान्नि्यात्क चर न भवति श्ररिनिन्ना मदिसनाम्॥ ३३॥ 

श्रीरिति \ हे जननि ! ते यख्य स्यानं ननिमिति 

पप्ने सथा पद्मवर्णा^मित्पीदश्रीदक्तमारूपाति कथयति । 

तव भियतमस्य दशो ष्टानतं यो ऽयमन्वरादित्ये दिरण्पयः धरो 
दश्पते हिरण्पद्मशचुिरण्यकेश आ प्रणखत्सिवै एव षएुवणे- 
मयत्तस्य यय। कप्यासं पुण्डरी नयनःमिवि अन्तरादिरयवि- 

चा आख्याति । पुनस्तद ततुयुबो षाठुर्बद्मणः जम्पस्थानमि- 
ति आ षा 'इद्मासंन् प्षछिकमेव स भरजापतिरेकः पुष्कर 
पणे समभवणदति भ्रायरपैणीयनृतिहतापनीये इयमायवैणागिद' 
आख्याति । अतः दे श्रीः { त्त्सान्निष्पाक्कत चन स्यले 
सौदिम्नाम् ओनिम्ना वाहूरयं ¢) न भवरयपि ठु भवति 1 उछ्ठासरा- 
लड़ारः । मन्दाकरान्तारतचप् ॥ ३३ ॥ 

शेवाङकान्तरगतं तव सक विः 
सारद्गरल्छितवपुमिलिताऽमृतीघम् । 

३९ दे जनानि ! रर्मीखुत्कं करै ते प्रधानं स्यानं निन कथय- 
ति, आदित्यविद्या च त्वत्परियतमने्रयोरन्तमेष्यं पुण्डरीक्रूपतया 

, तदुदष्दरण कथयति, अथवेवेदादिषे च त्वत्पु्स्य वद्यणो जन्म 
स्थानं स्य कमरमद्वत्वाते कथप्रति, तत् तव साक्निष्यान् क च(कत्र) 
मदिच्लां श्रीः ( छनि न निन्ना उच्तनिति यावत् ) न मवतीति 
श्खानिष्यात ्तचेत्रोच्ठाना शीभैवततीस्याद । ३४ दे मातः ! दरेषारफान्तरमतं ( रेदादकस्य ज्रटनीन्याः, तेवा- 

३५५ 



,- सद्मपैमवस्तदषकः १८ । ,- ५९५ 

पूष्णा च दत्तरचि वसति नधुसके च 

ख्यातस्य मातरिदमनपद्स्य वान्यम् ॥ २४ ॥ 
दैवात \ हे मातः ! पसि नरके च रूपातस्प अलप्- 

दस्य वाच्य्मामधेयभूतं चद्दरोषा कमरंवां तव स्थानमिति 
विद्मः । बयाम्रति शेष; । तत्र हेतवः--पुंसि शिवस्याऽयं सेदः . 
-यो ऽकः केशः, नपुसके तैवा नलनीदयी तस्यान्ते गतं, 
त्या} सारद पदपक्िफोरिर्यमरः ! ताभ्यां मृगरसार्भ्या 
लाच््छितै वपुपेस्प पस; तच, पुनर्पिलितः अगृतस्पददिकस्य 
चौधो यदस्मिन् स तच} युपि पूष्णा दत्ता रुचि; फान्तिपेस्य, 
'आीदलेन चन्द्रमा भातीति, शरुतिः । आदस्य चन्द्रमा जा- 

यते इत्यपि श्रुतिः । श्रयं विस्तर अस्मस्छेतचम्पूभारतरी का- 
-यां चदुथैतवकद्रादषपये बरष्टव्पः । नपुंसके धभेकरै। कमस्य 
विफायक्तं प्रसिद्धमिति । बसन्ततिलकारत्तष् ॥ २४ ॥ 

कान्तः पद्न्नयमितस्थरूयाचकस्ते 
स्व खम्ब षट्पद्मिते निटये निविष्टा + 

-----~ 
। 

मा कि्स्सम्यन्धिनामककानां जराजुटस्य च ) अन्तरं मध्यं गतं, खा 
"यङ्लान्छितं,( दंखचिन्दितदेद, दरिणाशद्धिनण्सोरं च ) भििनाऽनयु- 
-तीयं ( जखसंयुक्त, छधपपूले च ) एष्ण। ( खदेण ) द ततर्द ( दत्त- 
विकास बद्ध तचेजश्च ) षदे तव टं पुलिद्गे नपुंसखकफलिदध प्व स्या 
तत्य अन्ज्ञपदस्य. ( नपुंसकलिद्गे अग्जमिति कमखवाच कनया पसि 
खस्याऽञजयाब्दु्य, पुंसि जन्ज इनि चन्द्रवाचकत्वेन पसिखस्यार्यज- 
ष्द्य ) वाच्यमसिश्वयं (कमरररूपं चन्द्ररूपं च ) जानीम इति न्मे ` 
कमल चन्दः स्यादश्यं शरदे तदुभयं तय निचासस्वानभूतं ज- 
मीम दृत्याह । = 

२५ तव भियो इटिः पद् नयमितस्यटयाचकः ( ् निविपयाचकः 
ह 



५९६ सथ्याद्याऽ्ववरणे रष्मीषंदसे 

स्थानान्यथाऽपि विपुरानि समश्रितानां ' 

चित्रं युवां करुययन्िरमुच्दूतानि ॥ ३५ ॥ 

कान्त इति 1 हे ऽम्ब ! ते कान्तः पादत्रयमितस्य स्थल 

स्य याचकचत्वैत पदूदेश्वमैरेध मिते निलये कमलस्प निवि 

` ए उमानीवष्ा चेति युधाम् आधितानां विपुलान्धुच्ितानि 

च स्थानानि कलङ्यय दल इति चित्रप्र । वसन्ततिलका" 

त्तम् ॥ ३५ (2 "४ । 

स्वत्पाद्पद्कजसजःकणघन्यघन्ये- ॥ 
प्वम्भोर्टेषु वसतामर्पोतकान॑म् । 
वर्गेषु, हन्त जननं वलशासनाऽऽा । 
वाज्छन्त किं पुनरमी वयम॑न्धिकन्ये ॥ ३६ गः 

त्वदिति । हे ऽन्धिकम्ये ! खत्पाद्पङ्कनरजःफणेन धनँ 
खग्धा घन्यः । धनगे रुन्पेति यद्रू \ तेषु धन्येषु ये षन्याः 

पदत्रयपरिमितस्थानस्य याचकश्च ) से च टूपदमिते निरये ( भरम 
सपूणें गदे कमररूपे, पादपट्ूकपरिभिते गहे च) निष्ठा, अथापि युवा 
निजाश्चतानां विपुलानि उच्छतानि स्थानानि दत्थ शति चित्रमि- 
ति _पदचयपरिमितस्थानयाचकस्ते पतिः षर्पदपुरिमितस्थकवा- 
सिनी स्वं, तथापि युवामाचितानां चि्ालन्युच्छूतानि द्रथ इयाश्चये- 
मेत्तिचद्न् चरिदधकीपतिस्ते स्वामो कमलवासिनी स्वं च मक्तानासु- 
भ्वगाचश्चारुपदान दत्थ इत्याह । 

३६ हे सध्धिकन्ये ! स्वरणाऽन्नघ्रूकिधन्यतमेषु छमलेषु निव- 
सतां च मरशि्लां सम्रदेु इन्द्राय देवा भपि जन्म षाञ्छन्ति, अनी 
दीना म्यो वान्छामध्वेत् किमा्ययैशमेत्याह । 



श्वद्व मदस्तयक्ः २८ ॥ ५९७ 

नेष्वम्मोस्देषु बसताम् आटपोतकानां भरङ्कषियुरना कु इन्त 

टप, वरुशासन इन्द्रः भ्रः येपां ते देवा इतति यावद् । जननं 

वान्छन्त, तथ पुनरमी वयं कि, का क्येप्रत रौ क्रिको ऽथः । 

वपतन्तत्निटक्षाटत्तम् | ३६ 1 3 

सरोगमुपसेविते ऽप्यदह् पूणचन्द्रादये 

उवरोपहतमन्युजं तव पसिपरहादिल्द्र ! 

विकासयति विर विर्चयन्नसौ मास्करो 

~ रवेरख्जमाप्नुयादिति न पू्वभाषा खषा ॥ ३७॥ 
सरोग) हे इन्द्रि ! सरोगम् अम्बुजं सर; गच्छति 

रोगघुक्तं च पूणचन्दरस्प पौडश्कछास्पकस्योदये न्यत्र पूणच- 
नरोदयाऽभिपे रप्ाऽऽपने सेविते ऽपि दन्त ज्वरेण सन्तपिना- 
न्यत्र तत्व॑सकरेणेण उपदतं नष्टं तव परिग्रदास्स्वौकाराव् 
विगतः उवर+ चन्द्रकरसम्तापः पतते. रोगश्च यस्य तं विरचयन् 
कमनः अषौ मास्करः विकासयति पफुष्ठयति, अतः रेः 

सकाशादरुनपारोग्यप् इच्छेद इति पूषैषापा माचीनरिष्टवाकये 
मे मृपान पियति \ अस्पिन्पमाणाऽरुङ्करे भमाणं यत्रस्त- 
वके दरष्ग्यष् ! पृथ्वीम् ॥ ३७ 11 

३७द चन्दर! खरोगं (सरोवरे, येगसदितं च) पृणष्बन्द्रोषये 
( पूणस्य चन्दरष्योदये, पूरण न्द्रोदयाख्यरलविषोषे ष्व ) सेविते ऽपि 
ज्वरोषदते ( खता, ऽ्वस्तेगविषते च ) अम्बुजं ( कमर, व्यं 
सोगिणं च.) त स्वीकारात् असो मास्करः { स्यः, कश्चन दैश्च 
श्यङ्पः ) विज्वरं ( विगचताश्, अपरतज्चरुविकारः च 
सिकाखयति ( विकसितं करोति, चोपयति च ) इति 
सेग्यमाप्डुयात्ः ( 'सासेस्यं मस्कसादि 
६ बार ) खल्या न मवतीत्याह ! 

) चिस्चयन् 
पयति च } ` हेतोः 'वेरा- 
देच्छते) इति पूवेजनानां माषा 



५९८ सल्याश्याऽतरणे रष्षमीसद्टसे 

कल्थाणधमौ कमरासनाया 
म॒तिं दि यस्ते मतिमानुपास्ते । 

* कन्ये सुघान्धेः कमरऽऽसनलं - 

स्थोचितं तत्कतुनीतिम॒स्ना ॥ ३८ ॥ 

करपाणेति.। रे घुधाऽन्धेः कन्ये ! कस्याणः पमा यस्व 

सः यः पुमान 1 पर्पीदनिच् क्रेवडादिसनिच्मसयः । कम॑राऽऽपस- 

नायान्ते मूर्विष्ुपाजे तस्य स चाऽप्तौ कथ संकरपथ तस्य 

तेभू्ला वाहूरषेन कमलासनत्वे ब्रह्यतव्ीचतमिखधः । 

अत्र पपाणपत्रैव मद्धलप्ववके ऽन्तिमिपरीकायां द्ष्टव्यपर । 
इनद्रवजारत्त१ ॥ २३८ \ = 

विच्छिन्नमव्दशतकल्यवधानतो य- (र 
त्सन्द्दीने सहभुवः शशिनः कंद्ा चित् } 
तसपसासिनि तदीक्षणवर्जनाय 
तस्थोदयेषु निजसक किंमाद्रूणोषि ॥ ३९ ॥ 

विच्छिन्नेति! हे प्रवासिनि ! यद्सात्सहधुवो बन्धोः 

८ हे ऽ्ेता$ब्धिद्ुते ! कल्याणधमौ ( भधिकतरपुण्यसमारः ) 
यो बुद्धिमान कमराक्तनायाप्ते मूर्तिमुपास्ते तत्य श्देो भूत्वा वेव 
धजेते'ति तत्कतुन्यायमादात्म्येनं कमखासनत्वं ( ब्रह्यसर ) समुचि- 
समेचेति कमर।सनायास्तवोदासनन कमङासनपद्श्रपतिरुचिता 
वतो \ 

३९ दे पद्मवालिनि ! अन्द् शतकव्ययध्ानतः (मेचगत्व्यवधानात्, 
संघत्सररतकग्ववधानाच)सोदर्स्य धारिनो दक्षानं कदा चिद्धिच्छिक्, 
तस्मात्त करणात् तदोश्षणच्रज्जनाय { चिरान्नरितदृदौनस्य चन्द्र 
स्य दु्तनचजनाय, श्रातृसगिन्येर्गिच््छचदकनपोद्धौदताच्टोच्रं पु- 
नद द्नप्रतिपधात्त् ) तस्य ( चन्द्रस्य ) उद्यावसर मजस ( ख- 
षद फमलपर ) पिदधाति कि्गिव्युततेश्चते । न 



श्द्मयैमदस्तवकः २८ ` ५९५ , 

किनो उब्दशतकस्य वर्पपूगस्य मेथपदकस्य च व्यवपानतः 

दनं विच्छिन्नः तततस्मात्तस्य चन्द्र्येक्षणस्प.वनंनाय 

परिहाय सद्रूपं पदम आादटणेपि अच्छादयति किप् 4 
अतर प्रमाणं ज्पोतिर्भिवन्धे-- 

पयुिकापितते चैव भगिनीशरातरी तया 1, 
्रदश(७बद न्यीते हु दृरदेदन्तरे गते । 
एतेपापरफमेफो ऽपि नाऽन्योन्प्रपबरोकयेव् ॥ इति । 

उसक्षारङ्कारश्च ! वर्षन्ततिरकटतय् ॥ ३९ ॥ 

वारिजिवनस्य भाम्यं वणैपितुं नैव वयममी शक्ता; } ` 
कमङे तव र्थत यहिकंस्िते वक्षसा समं विष्णो; 18 ० 
इति श्रौमदेङ्कटाऽष्वरिव्रिरचिते रषमीसदस्रे सम- 

वैमवस्तयको ऽषट पूर्ण; ॥ १८ ॥ 

चिजिति । हे फमके ! तव स्थिती षां यत्कमडं नि- 
[1 

धेऽ दे कमरे } धयं कमटचनस्य माग्यं चौचितु नैर श्चक्ताः, यतो 
हि सत्त घारिलयने तद सितौ विष्णो््॑ःस्यठेन विकदिषतं 
< रुमपियपसत्विन् सुयम कथित् > इति खदमेगिनिवासतस्व 
्रेदर्सो भाग्यं चणपित्तु यथा घयमशक्तास्तथैव लरमीनिषपसस्यं 
कामखयनमाग्यमदि वणैयितुं चयमशक्ता इत्याद 1 

इति श्षमानवद्च्युपाहतलङ्गरामश्चासिविरचितारयां रकम सखदसाऽ्बत्तरपानिःचेणिकायां सद्दैमद- > 
क्तयक्ः ॥ १८ ॥ 

भम 



६०० “` कव्यास्याऽचतरणे रस्मीसदस्े 

ष्णो्स्रसा उरसा सर्पं विकार्पतं तस्य बारिजवनस्य कमला 
? रण्यस्य भरेयं वर्णितं वयममी मैव क्ताः । उभयत्राऽपि लक्मीः 
चाप्ततेन समत्वान् समर्थां इति मावः 1 गीतिदततम् ॥ ४० ॥ , 

इति श्रीरावजीमदाराजनाऽपरनाम्ना श्रीनिवासपण्डि- - 
£ , तेन विरचितायां बालबोधिन्याख्यायां श्रील 

क्मीसदस्लकायां सद्यवेभवललतवको ऽषटा- 
दक्षः सम्पूर्णो ऽभवव ॥ १८ ॥ 



>” अमीतिस्तवकः १९ 1 ` ६५७१ 

॥ अथाऽमीतिस्तदकः ॥ १९ ॥ 

भयाऽञुर्थभूतेभ्यो ऽभीतिं दस्रा हुताक्षनाव 1 
प्राविभूतां प्राप सीतां स रापः श्रयते उतु नः ५१९॥ 

पयाऽस्मिनेकोनविशतिकेवके शीमदारक्षम्या अभुयम्- , 
द्ानस्वभावं व्णीयतु परयमपये अभयमिति तलि निहिशन्म- 
इछपाचरति- 

अभये भयतिदेतदुभयं सर्वदेहिनाम् । 
यत्तेवात्तदमावाभ्यां तामहं श्रियमाश्रये ॥ १ ॥ 

अभयमितिः । सेगा भूषा च सस्या जमादश्च सेवातद्- 
भावौ यस्या लकया सेवातदभावाभ्याम अभयं भवं वेलेतदू- 
भयं सूवदेदिनां भनति दाति यया सङ्कयमलड़ारः । तां थि- 
यमहुमाश्रये भजामीति । युग्मदिषुलाटत्तम् ॥ १॥ 

भजामि तां लां मवरोगगीतिं 
पयोधिकन्ये परिदर्ुकामः । 
वदहेभयं वायुमुवो यथैव 
स्य॒वारि तस्माच्च निखाचरीणाम् ॥ २ ॥ 

भजामीति । हे पयोधिकन्ये ! यया वायुभुषः पार्तः 

१ थोनवित्चेनाऽमीतिम्तयकेन ममचस्या 
3 ॐ ॥ = 

घोयितुमिच्छुयदो चस्याः सवातदभाषा्या निलिदभ। 
भये भयतस्तां श्ियमाश्रये इति मङ्गटमाचरति ! 

* २ दे प्योधिकन्थे ! खसवास्से 8 ध 
> दे शोचिकनये 1 सं सास्तेगम् सयकतुकानो ऽहे त्वां भजामि. यथा.मास्तेरग्निमय न्यायत, निशाचरीणां मास्तेभयं च स्यवायैः 

तेति भयनाश्नखीलां त्यां भवभोतिनाशायाऽभ्रये #.; भरः ७६ य॒ श्लाह्। 

अभयद्गनशीररतां 
पणनाम्रममय- 
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ति गतः सन्युद्यति भ्ाम्यतीति युक्तम । कुतः * घ खट साव 

सङ्गतः सराधुपु असद्रतः स साध्वसं गत एव) ततः भया का~ 

न्या ऽतिक्रान्ता चञ्चा विद्युद्यया तां यः पुमाञुपाप्तात त 

न्प भयेन भवादिभीत्या अचञ्चलः म भवतति ह्ितीया- 

ञ्य नजा विरोधद्योतक चित्रम् । समविरोधाऽऽमास्तारद्कार # 

इन्द्वज्रदत्तम् ॥ ९1 

वन्देत मन्देतरनिद्यवोध- 
नन्दे मुकुन्दे्पुरन्धि यस्त्वाम् 1 

अनत्रासमनत्राऽऽसनमेति सैंहं 
चित्रामसुत्राऽपि स याति ऋद्धिम् ॥ & ॥ 

बन्दे इति 1! दे मन्देतरः अनसः वह्ुरित्ति यावत् । यो 
योधो श्नाने तेन नन्दति तस्तम्बुद्धो, हे सुङ्खन्दस्य पगवतः इष्ट- 
युरन्धि इष्टनापके ! यो नरस्तं बन्देत नमस्छुपीव सो ऽत्र 
श्ट केके अत्राषं नि्भैयं सिदस्येदे सदम आसनं सिदासनमि- 
स्पथेः, राज्यमिति यावत् । एति प्रापनोति, अष्ठवाऽपि परढोके 
ऽपि चितां विचित्रां, वागगोचरापित्ि यावव् । ऋरि याति 
भ्ाभोतीस्यधैः । इन्दरवज्ाटत्तम ॥ ६ ५ । 

६ दे यमन्दाऽघ्लयक्ञाना ऽऽनन्दरपूर्णे ! सुकन्दमियपलि ! यस्त्वा न- 
यस्छयाच सो ऽर लके निभेयं किसने ( राजासनम ) मसु्रापि 
खद्धुतां समृद्धि धाप्रोतीति व्वत्प्रणामसीखः पुमानिह सज त्वा पस~ 
न्क ऽप मदावमतण्ररी सवतीष्याह् । 



अभीतिप्तवकः ९९ ॥ , ६०५ 

काराऽगारादपि किर शृक्ञं तापदे पापदेहे 
हन्ताऽहन्तामतिमतिविपन्मिध्चितामा्रित्तानाम् । 
पारावाराऽधिपत्तितनये माददामीटशनां 
हित्वा हि खा त्रिजगति गतिर्नेतरा कातराणाम् ॥७॥ 

कारागारादिति । ३ पारावाराऽपिपत्तितनये } फारायाः 
अगारादीपि । कारा स्पाद्भन्यनाऽऽख्ये इत्यपरः । दन्त सदे 1 
किल तापदे पापस्पे देहे भ्रतिमतियुद्ययिका या त्रिपत्तया मि- 
धिताग्र अहन्तामदद्कारम् आीश्रतानाम् इयं विधा भकारोचेषां , 
ते इहशास्तेपामर् 1 इदं किमोरीर् कीं । मादकषानां मत्सदश्राना- 
म्\ आ सर्वनान्न इत्याकारादेषः । कातराणां भीतार्ना, हि 
निश्चये, स्वा तँ हित्वा न्िजगति छोकत्रये इतरा गतिनीस्ति \ 
मन्दाक्रान्तारततम् ॥ ७ ॥ 

भावी यरिमिन् भगव्रति मवद्टृशिलेशः छता 
तासो ऽन्यासोषहृतविपदस्तस्य न स्पात् कुतो ऽपि! 

५ 

७ दे पाराघाराऽधिपषतितनये { वन्धनगृदादपि खमधिफङ्केदादा- 

यिनि पापिष्ठे दाशरे चिपद्ियुतामहन्तामतिम् ( सा्मत्वबुद्धिम् ) 
साधिवानाम् दद्यां फातसषाप (अतिभीरूणाम ) मादण्जना्ना स्या 
( स्वाम्) दिस्वा चरिरोके ऽपि गतिनौस्ति हीति निश्चयेनेष्याह् । 

< हे भगवति † यस्मिन् छतार्यं जने भवघ्या अवलोकनटेशो श्न . 
माधी अन्यासोपदतविपदः ( जन्येषां सीतिप्रदानाम् आसेन निदा 
सेन उपदत। विपदो येन तस्य) फस्माश्चिदवि मयं न स्यादि्यत्र विषे 
सुप्ता ( नागमात्ता दनूमद्िप्रकारिणी } सिहिका खायाप्राह्िणो 
ससुरस्य ्रादिणी ) तदादेर्मीतो लङकापुरे ऽप्यप्रतिहतगतिदनूमन् 
भरमाणमिति स्वदश्तेनान् पूर्वमे छखरसासिदिकादीक्निरस्य पिया, 
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अस्मिन्न जननि सुरसासिहिकादेरभीतो 
लङ्कायामप्यविहतगती रामदत्त; ममाणस् ॥ < ॥ 

भावीति । रहे भगवति ! यसन कृतार्थे पुंसि मवला 
च्तेशः भावी भाविता न्यसिन ससपूनायंङृतपादक्षेपेन १) नि- 
पूवीदसुभेपयो अस्माद्रस् । उपहता विपधस्य तस्य व्राः कु- 
तो ऽपि न स्याव, अस्मिन्र्थे दे जननि ! सुरसा नागमाता 
सिदिका मकरी तदादेः अभीतः सन् लङ्कायामपि अविहतगतिः 

रामदासो हवुमान्पपाणम् इति । काव्यलिङ्गमलङ्कारः । मन्दा- 
°क्रन्ता० ॥ ८ 1 

जनिग्रत्तिजसमीप्माद्धीप्माऽऽतपोग्रतराद्धवा- 

जननि न वर्ये विततस्यामस्त्वदङ्कमुपाध्रिताः । 

"सति बर्वदारसवे स्पादूवैलेप्यकुतोमय- 
खत्तति मृगयोः किं वा पते ग्गो व्िघुमाक्नितः ॥९॥ 

जनीति । म्रीष्मस्पाऽऽतपाद्ुष्णात् उग्रतरात् पुनः जनि- 
तिश्च जया च तामिर्भीष्माद्धयङ्कराद्धवासतसायक्तवाङ्कप 
उत्सदगम् उपाधिता चये न वित्रस्यामस्रासं न प्रप्तुमः \ ता 

1 

पद् लड्ुायां श्रैस्गामी हनूमानिव भयित्वन्कटाश्चलाभो ऽचि पुरुषः 
प्षकलयाञ्नारोनाऽऽपद्रददितः स्मन् कुतो ऽपि न भयं प्राभरार्कत्याह। 

९ हे भातः 1 जरामरणामयडुराद् प्रप्मकाटिष्ाऽ$नपादपि दा 
स्णात् ससवारात् सवोर्सद्धमा्रता चयं न विभीमः, यत वलिष्टाघ- 
ये सतति षः दीनापि निमेयः स्वादिति चन्दरा$ऽधिवो दर्णा व्याधाद् 
.पिमेति फिमिस्युक्त्या समरययन्नाह । 
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द्ि-वरद्रति प्ये आलम्बे. ऽररम्बे सति दुर्बलो दीनो ऽपि 
नास्ति तोम यस्य प्रः निर्भयः स्पाद । मयुरव्येप्कादिना 
साधुः । दष्टान्तः-दे पद { विधुम् आशितः मृगः हरिणः मृग 
योः 1 व्याधो मृगवधाऽऽजीकी ्मयुिसिसमरः; 1 त्रसति किम् !{ 
अपि त्र नेय्थैः 1 त्रिकस्वराऽलङ्कारः 1 इरिणीरत्म ॥९॥ 

अनाघ्ाताः श्रौताः स्मृततिभिरुपदिटाश्च कमले 
समीचामाचारैरपि च विदिता धर्मनिचया; । 
कथङ्कारं घोरं निरयमीतियायामिति भयं 
जहामि स्म्रता ते जगदवनवात्सस्यजल्धेः ॥ १० ॥ 

परनाघ्राता इति \ हे कमले ! श्रौताः श्ुसयुक्ताः स्ततिभिः 
भुचर्थमतिपदिकामिः उपदिष्टा आत्ताः आपि. च समीचां श्रे" 
छानाप्र अाचररिराचरणौर्विदिता सनातः घमांणां निचयाः सदा ` 
अनाघ्राता! अनास्वादित, सूलः ऽपि न शदीत इसर्थः । 
तथा ऽपि जगतत अवने रक्षणे गारसर्य्य छृपाया जखर्ध\ स. 
युदरभूतां ते सवां स्मृत्वा । अधीगर्थदोयशषाङ्फणीति कर्मीण प~ 
छठी । कपिवर कथङ्कारं, णषठखन्तमेतद् । धोरं भीमं निरये नर्- 
कप् ओतियायामतिक्रमणं कुर्याम । या प्रापणे इत्यदादे सिरः - 
शन्टुकि अदन्तत्वाऽभावादियादेश्नो न । इतत भयं सजामि) 

९० हे कमे } मया धममूलश्ुतिस्तिसदाचाराश्लुिठा धमे: 
समा घाता मपि नस्तो ऽदं कथमिव नरकमतिगच्छयमिति मीहि 
चर््दपतागरङूपां स्वां स्द्न्वा उत्खज्ामीति अनाचरितधभसेशच- 
ष्य मम नरकसयनाद्रिका दयोद्धिस्लप्नतरप्याट् 
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कपानि खद्धक्तं कदा ऽपि नाऽ पातयसीति निर्मीको 

ऽस्मीति भावः} शिखरिणी० ॥ १०॥ 
(^. त्स [स्स ९ 

विवित्सामत्समस्फुरणद्रदङकारकुटना- 
@ [+ 

पिदयाचीभ्यो बिभ्यञ्जगदभयदानेकानरताम् । 

नुतं भतेञायैरपगमितरक्षोगणमदां - 
प्पे दासस्वां परमयुरुषभ्राणदयिते ॥ ११ ॥ 

विविस्सेति 1 हे प्रमपुरुषर्य भाणद्यिते ! पराणभिये { 

विदिससा च छब्धुपिच्छा च मात्सरयस्याऽन्यशभदरेपस्य स्फुरण 

` च दुरदङ्ारथ कुहना दम्भाऽऽचरणे चता एव पिशाच्यः ताभ्यः! 

कुहना दम्मचयौ यामिति विश्वः । विभ्यद्धयं पराप्तुव्यजगव 

तस्य अभयदाने निरतं तराप, एषं भूतेसाचेहरादिभिः जतां 
" स्तुता, तथा ऽपगमितो निष्कासितः रतोगणमद्ः राक्तससमूह- 

दर्पो पपा ता.सां रक्ष्मीं दापो ऽदं श्ररणं प्रपवे प्राप्नो ऽस्मी- 
स्पथः ) शिसरिणीषहत्तम ॥ ९१ ॥ 

जन्तोर्हन्त तिखोकीजननि तव समाराधनासाधनेषु 
व्यापारेष्त्राभिमुखुययजनमजनयेोर्भीयमीती भवेताम् । 

१९१ दे पुर्पेष्ठमप्राणप्रेयसि ! विवित्सा( रिष्सा )देषोदेक, 
युखाश्द्भारः रपट, रूपपिनशाचीभ्या विभ्यदासो ऽदं छोका$भयदाना- 
सक्तां रिवश्रष्तिभिः स्तुनामपनीसयक्तस्घक्वद्पौ त्वामेव शरणं 
षणा इष्वा 1 

श्रे ध्रिश्ुवनजननि } सत्राऽचनसाघनभूतेषु व्यापारेषु प्राति. 
सुश्वाभिसुख्वयेपश्याऽमये भवेतामित्वत्र वाङिवधो्तरम् मादौ 
सामणवध्ाऽननिमुदं ( मोगास्वकततया चिस्मृतव्यदन्येषणका्य ) प~ 
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सुप्रीवं वार्भि्धः तदहितदमनाऽनुरमृखं रामकोपाद् 
भतिं पथात्तदास्थावहुनगतमियं तत्र दप्टान्तयामः। १२॥ 

जन्तोरिति ! हे जयाणां लोकानां समादार॑चिरोकी । 
शअरक्ारान्तोचतरपदो द्विय्मियामिति भाप्पकरिष्वया स्री द्रि- 
गोरिति डप् । त्याः जननि } पातः } तव सम्यक् भक्तिषू- 
चकं आरापनाष्ठ अर्नाघु साधनमूतेषु व्यापारेषु भ्राभिलय- 
स्य तिद्ध तायास्त्यजनं च भजनं च तयो; सतोः यथासङ्खं य~ 
यक्रमे भीयमीती भयाऽभये भवेतां स्याता, तत्न विषये पालि. 
भङ्गे वाछिन्षे रते सति तस्य रामप्याऽदिस्य रवण्य दमे , मक्षे अनुन्युषं प्रराङ्य॒से रामकोपाद्धीतं पश्चाचस्प समस्या. स्थापाः सीताशद्धरूपाया वदनेन रथेन गतभयं निभीकं धुप दृष्ठन्तपाम उदाहरामः, वमिति शेषः1 यथाप्रह्यका- -परिद्रारङ्कासी देयौ । सम्परारत्तम् ॥ १२ ॥ 

रकषःस्तोमौ ऽप्यखिङमयकृद् राववप्राणकान्ते 
त्रासो न खदु भवति व्वत्पदानाऽनुकूले । 
केषटं मतस्तणमपि भिये कस्ते तसतीपे 
भाव्ये सक्षी पवनतनयः पिमे काक एकः ॥ १३॥ 

रकष इति ( दे राधवस्य माकान्ते ! हव पदाऽ््जयो; ` 
न भीतं वत्कायोऽभिषुसं छमीवमुदाहरणीङक. 

१३ दं मगवत्ति ! समप्रेयसि ! निखिखलोकमीतिदो स श्वे प्यश्चरणकमरासिसख युपे भेयोत्पादुनाय ङस  चणमवि मय् भवतती्यश्राचये त्वस्से दनूमाय, अन्त्ये च पष्ट स्वद्दित्त > काकः सािभूत इताह ! ४ 
1 

क्षप्तसमृष्ो 
न भैरपते, त्वपरा 

दका राक्षसेभ्यो ऽमीतों 
कम्लाद् भीतो जपन्तः 

; 



६९२ ` सन्याद्याऽवतरणे रक्मीसदने , 

प्तिसत्रे यो भषदेतुः सोपादान इलयुक्तलाद्वयीनियमने- 

` नाऽऽपादानल्रमस्प ! हे ऽम्व ! तस्याऽपि सङृदकवर कृत भप 

दनमुपसदने येन स स्नापिते तवाऽप्मीत्ति याचन् ननः अत्रा 

सः । बरही उतो अस्मान् 1 ददवेगाऽभावस्यापेणस्य सम््दा- 
नेम् । कमणा यममितरेति स सम्प्रदानम् इति सूाद्त्रासाऽप्ः- 

याकर्मसम्बन्धरूपसम्धदानखम् श्रयते भ्राम तीत्यः । शाल 
विक्रीडितं इतत ॥ ९५7 

अरोटुं किरु यत्सनीडममरा बिम्ययहिद्िण्मुखा- 
स्तद्र्याऽपि तवाश्रयेण सुरुभीकर्तु न भीतो ऽस्म्यहम् । 
खुं दाडिमकटपरलखचितं राज्ञः किरीटं रमे , . 
कि वा सवैदुरासदस्य दपिताकेरीकुकसस्यति | १६॥ 

आरोटुमिति ! हे समे { यश्य बरद्ययाः सनीडं समीपम अ- 
हदिद्दिनद्रः स मुखं येषां ते अमरा अपि आरो न्पग्भावयितुं 
विभ्पात 1 ष्यं गाधा कटवद्रां श्रयते । तद्र स्िदानन्द॒रूपं 
तवाऽऽग्रपेणाऽदछटममपि घुखभीक्वमर् अहं भीतो नाऽस्मि। ट 

एनत. दुरा्तदस्य राज्ञः दाडिमेन कलयः(2) दाडिम्ीन- 
सदृशैः रतैः खप्वितं किरीटं छेटुपास्वादितुं दयितायाः पिषायाः 

केटीशुकः प्रस्यत्ति फिम १ इतति स्वस्य ठक्मीहस्तर्कारतरेन भवा. 

ऽभावः चुचितः(¢) दषएानारङ्कारः) शाूलकितीडपं एच् ॥१६॥ 

†~ 4 ५९ ५. 
यःसरदीद्धं १६रमे। अदिष्धिपमुखा (न्द्राः ) अमरख अपि यः 

(यस्य समापम्) मयेदं चिभयति तद्राद्मापि स्वदालम्यन श्रमे फ- कम् अष्टं ग भीतो ऽस्मीति द्डिमधीजसमानकान्तिभागिक्षयजदितं ् जनवुरा "~ किरी ~. । व रो + हि स्वव्जनदुरापस्य स्तः किरीटं चेदं सजपक्ीकीडादुको विभेति 
कि? मिस्युक्त्या समर्थयन् स्वदाधयेण प्र्यावि मे शखुखमामस्याष्ट । 



५ अभातल्लवकः ६८॥ 1. 

दातव्या स्वयमेव दाशरथये देवीति यो वीतभी- 
रत्र साऽऽग्रहमग्रजस्य' कथयन्नतो दशास्याऽनुजः 1 

तस्मै खदयितेन दत्तमभयं प्राज्यं च राव्यं रे 
यत्स्वं व्यसनं भवेव छते तद्भूयसे शरेयसे ॥ १७ ॥ 

दुतच्पेति ! हे समे ! यः दृकषास्पाऽनुजे। विभीषणः दीत- 
मौर्मतमयः सन् स्वयमेव दाशरथये रामाय स्वया देदी सीता 
दातम्पेति अग्रजस्य रावणस्पाञ्रे आग्रहेण टेन सहितं यथा 
तथा कथयन् सन्नाः पीडितः, तस्मै तदयितेन रामेण अपयं 
चेसषरं राज्यं तरिपुरं राज्यं दत्तप, यत्तस्सत्छते लदर्थं यत्स्वस्पं 
श्यसनं तद्ये भयते कट्याणाय मेदूयाद् 1 अर्यन्तरन्या- 
साञ्लद्ारः । शार्दूरविकौडितं इतम् ॥ १७ ॥ 

तवर साधु वष्मैं नव्रसारसाऽऽख्ये 
भवसागराऽन्तरवसादमेयुषाम् । 
अभयाय मायड्ुमयातुदीपिहत् 
भमया सुवणैनिमया मनोरमम् } १८ ॥ 

तवेति 1 हे नवपारपाऽऽख्ये { इुदणैनिमया तत्सदशया प्र. 

१७ हे रमे { यो रचणाऽदुजो (विभीषणो) निर्मयः सन् रावण 
सत्य पुरः स्वयमेव समाय सीताः समपणोयेति साग्र वदन् रामे. 
नापमानितो दुःखमचापः तस्तः भगवान् रामो ऽभयं प्रचुर लः ङा 
चिपस्यं च दद्पवतस्वद् स्वर्पमपि युःखमछुभूतं महोयसे कल्या 
णय स्यादिदयाद 1 

८ हें नवसारसालये ! बह्युमानां राक्षसान, 
भानां वा कान्तत खुवर्णस्वणंया दीप्या मनौ 
सतसारसागराऽन्तः सेद प्राप्तवता जनानाममया 

राक्षसतुर्यानाम्यु- 

दर सु तव शारीरं 
य् कष्यते श्या । 



६९११ सन्यास्या$वतरणे ठषमीसर्दसे 

रपतमी भसमं एन अनुष्ाह । शह ग्हये एयसतासापे- 

{नायां ॐद् । रिखरिणीवृचपर ॥ २१ ॥ 

- तत्तत्मापौवजफरुतया दारुणेस्तन्यमाना 
याम्या; श्रुखा मुनिवचनतो यात्तनाशरेतनानाम् । 

कामं भीतः कमटनिल्ये क्पमानाऽलिलाङ्का 

विस्य त्वामहमशरणो विश्वधात्री प्रपये ॥ २२॥ 

तदिति । हे कमलनिलये ! तानि च तानि पापानि, व 

तेपामोषास्पह्यञ्जाते पत्र फलं तथा दारुगभीमेयेमकिङ्करेः 

ति यावद 1 तन्पपाना विस्तायंमागाधेतनानां प्राणिनां वाम्या 

यपसम्बन्यिनीीतनाः पीडाः युनिवचनेभ्यः स्षटत्यादिभ्यःश्रु- 

स्वा\ काम् भका प्यीहठमिरपमरः । भीतः) अतः कम्पमाना 

म्यखिङान्यद्वानि यस्य घः अश्चरणः, अतः विश्वस्पाऽखिरप्य 

धारी मातरं खाम् दिष्वक्य उद्धरसीति विश्वां प्रप्य मपय 

श्षरणऽऽगतो ऽस्मि । मन्द।क्रान्ताटचम् ॥ २२ ॥ 
॥। 

देशे कारे सतत्तविकृते देवि देहस्य वृत्त 
दे शोरेरषजुषि जने तीर्णकेपे च चित्ते । 

२२ दे कमखाऽ$ल्ये ! तत्तरपापजिचयफलत्वेन सीषरोश्मकिङ्करः 
क्रिवमाण यमसंवन्धिनीः प्राणिनां तीववेदना सुनिव चनेभ्यः (स्मू- 
विपुराणादिभ्यः ) शस्या ऽध्यन्तं भीतो वेषमाननिसिख्खरीये ऽग 
विष विभ्वासिन जगन्माचरं त्वां हरणं चरणे इत्याह । 
२३ हे देवि ! तचदवेएकालयेविकारमाजि मनसो इत्तान्ते, पा- पिनि जने द्ारुणकोधे देर च पयांसोचिते मदती भोति. 



अमीत्तित्तदकः( १९१ * ` ६९५ 

भीतिः-पदुभैवति महती शाक्तिमया भवयाः 
कारुण्याऽद्ध मृदुनि हदये चिन्तिते दन्त धेयम् ॥ २३ ॥ 

देशे इति! दे देवि ! देको कारे सततं विते विकारभानि 

देहस्य शते, दवं च भौरे्विष्णोः अघजुग्वि पापकारसिंण जने 
भानवे तीक्ष्णः खर! कोपो यस्य तस्मिन्. चित्ते चेतिष्ेस- 
ति महती भीतिः भादुरमवस्ुर्पयते, ततः कारण्येनाऽ्रं छिन्ने अ+ 
तः मृदुनि धक्तिमत्याः सामर््यवरया भवत्याः हृदये चिन्तिते 
प्ते सति, हन्तेति य, पै भरदुर्भवति । मन्दाक्रान्तारत्तम्॥२३॥ 

बाधन्ते विषया वहिः सततमप्यन्तस्तु कामाऽऽदय- - 
खातुं हन्त विपन्नमणेवसुते धात्राद्यो, ऽप्यक्षमाः 1 
शक्तो यपि केशवः स तु दुराराध्य; स्वयं मिधै- 
रित्युद्ेगवतो मम छमह्राऽऽलोका तमेका गतिः।। २४॥ 

चाधन्ते इति 1 हे ऽणवधुते ! वदिरवियाः अन्तस्तु कापा-- 
दयः स्तते वाधन्ते 1 हन्त सेदे । विपन्न विपत्तिषुक्तं बात रक्षितं 
घात्रादपः व्रह्यप्रतयो ऽप्यक्तमाः, यद्यपि केशवो विष्णुः धातः 
समैः, स तु मद्वियमेस्सदवपापिभिः स्वयं दुराराध्यो दुःखे 
नाऽऽराधिहुं शक्यः, इस्युद्रावतः मम छस्य श्रमस्य हरति 

[१ 

(1 ति, शक्तिशषालिन्यास्तव ' दयार कोमकते दद्ये च चिन्त सि 
दयैसाविमैवसीष्याद । ष्तः 
„ श्छ (4 अणवे ॥ बदिः षव्दष्दयो विषया अन्तश्च कामादयः स. 
येद धोडयन्तिः विपद् रातं ्र्यद्यो $्यलमथोः,यदप्येको हि 
असमथः पर स मायाः रच्छूणाराधयितु क्यः, इयुदधभस्य 

| 

ऽध्यासदय्द सैन। स्वमेवेका गतिरिस्याद् 1 , मम- 
७८ 

1.4 



१९८ सष्याव्या$ददणणे छष्मासदसे 

सरः आरक्षो यस्याः स्ता सं एका केषा गतिस्तारिः 
केति भावः । शादलविक्रीदितं ट्म ॥ २४ ॥ 

वार्मीकौ तमसा<न्वयो वलस भूयस्तरा मन्यवो 
योगस्थ यमसंगतिरदगदाऽवा्तिस् नारायणे 1 
रुद्रे द्रहितकमो भवतं वुःखं रतित्रेयसि 

त्रासः कुस्सितभौकतिफेषु न पुनस्तवत्संधरितेष्विन्दिरे ॥२५॥ 
बारपीकाविति ! दे इन्दिरे ! तमस्राऽन्वयः तमसारूयन- 

दीसभ्बन्धः अश्नानप्तम्बन्यश्च वार्मीकौ धुनि, न सस्सेधितेषु 
सद्धक्तेु तमस्ता अङ्घानिनाऽन्वयः सम्बन्धः; पएवेयुत्तरत्राऽ्पि 
खादनरीतिद्धेया ! बलसिपाविन्द्े भूयस्तरा ववो मन्यवो यत्नाः 
प्राधाश्च, न स्वत्संधितेषु मन्यवः कोषाः) पागनिहठे यमानम् 
अददिसान्रह्मययौपरिग्रहादीनां सद्तिः छृतान्तमेखनं च, न स्व- 

।त्सेश्रिवेषु यमस्य छतान्तस्य सङ्गतिः, नारायणे ददा कठोरा या 
गदा फौपोदकी तस्या अवा्चिः भाप्निः) म सस्संधितेषु द्टानां 
गादानामौप गदानां रोगाणामर्वाप्ः भप्निः) गदो चराति वि- 

२५ दे शण्दिरे ! वादफाकिमुनो ठमसताऽन्वथः ( तमस्ता $क्ानेन 
संवन्धः, तमसाख्याया नयाः सवन्धश्च, तस्य तमसातीरस्ान्नमवा- 
स्सित्वा् ) इद्रे भूयांसो मम्यवः ( क्रोधाः दैन्यानि घा, यक्षाश्च ) 
थागान यमसद्धतिः ( कनान्तसम्दन्धः, अर्दिसादिसम्बन्धश्च ) ना- 

सायण इदगदाऽवात्तिः ( कटोररोगाऽवातिः, गदाऽऽयुधाऽ्चापनिश्च ) 
सुट् शद्रादनक्रमः ( नीचहितकरणरीतिः, द्धा रहितस्य क्रमा जि- 
स्यतृक्तस्य च ) रनिभरियत्तम कामे जवनं ( संसार छन, चिवह्ृतं च ) 
दु ख, फच्सतसुकू"फरेषु घासः ( मय, ब्रासाख्यदोषश्च ) घेते, 
त्वदाशतेषु तु जहान स्म्वन्धसेगाऽ्वात्तिश्वुदहितकरतधः 
संसारवु.ख, नासा न भवन्तात श्छवेणाह । 



अमीतिस्तश्कः १९. । ११९ 

ष्णो स्यादामदे चाये सद् ति विश्वः ! श्ट. सदाशिव 

्रहितष्टयः शुषः रहितं रादिस्यं भवि क्तः । तस्य क्रम उ- 

चोगः शक्यस्य; \ शुद्राणां दर्मधसां रारणायीनां ४ 

श्म दयश्च, न स्दरदभितेतु अयं कथ हृति भवः) रमे 

यति कामे भवछरतं वकृतं सं्ारजश्च इतं यरणन्ह्वः न 

सखरसंश्रितेषु भयकृत् संघारकृतं दुःखं! ऊुरिसिसमो्तिकेषु त्रासः 

आसारपो सुक्तादोषः 'मोचौहति लोके, भी, म सवसितेषु 

जास देष इयर्थः । चासो भीफादोषयोरिति विश्वः । प- 

रिसक्कधालङ्कारः \ णादलदिक्री० ॥ २५ ॥ 

हन्त प्राङ्तचशरुरायविषये व्यपिन्यनिवीच्यतां 
, भरति भिखजनिसिथितिक्षयपुषि वह्मण्यनन्यश्रये । 
` मातस्तवामभयं विधठुषितो मन्ये भ्तिष्ठामहं 

तर्सिमस्ते दरमन्तरं भवति चेत्कस्याऽत्र न स्पाद्धयम्॥ २ 
दृनदेति १ दे पारः \ एन्तेति दं \माठृतानां चशक्षरादीनाय् 

आदिशष्देन कणांदपः । तेषामदिपये ऽगोचरे व्पापिन्पपि अ~ 
तिच्या प्ते रथा ऽपि विम्पल्य जगतः जनिरत्पतिः स्थि- 

[1 

२६ हे मलः! स्वामादिकष्ुरादीन्दियाश्णोचरे ( रेगिदटि- 
मातरे ) सवैव्यापके नामरूपाचनिर्वचनीये जगयुर्पसि्विविख 
अकारणे निदधति (जगद्धर ) सभयं ( निःश्रयसद् निन बन्ध 
अतिना ) कतै छवतिषासां त्वां प्रतिष्ठो 
सपम् विधये चे पद्न्तरायः स्वाच्चेद कस्य चा $व भयं स स्या 
दिति श्रद्द नित्यर्सीनदितायास्तव दययैव खोकानाममयभ्पि,- 
रन्यधा नयत्तरूपस्य ब्रह्मणो व्ानस्य कपमप्यसखम्भवाव् स्द॑दा भ~ 
यद्येव प्रसङ्ग याद् । ह „ 

न्ध 

ष्टा ( नित्यस्विर ) मन्ये, 



६२० सम्याश्वाभवतरणे रशमीसदसे 

- तिः ̀ पान षयो नादाः ` तानपुप्यति तस्मिन्नपि; भार्मन 

आश्रयो यस्य तस्िन्व्रद्ाण अभयं विधातुं ला अरि 

शपित स्थितां मरतिष्ठामदं मन्पे तस्िन् ̀  ब्रह्मणि ते नीवदुदधौ 

दर् ईदन्तरं भवति चेत्कस्य पुरुषस्य भयं न स्यादपि ठु म- 
चेदिति .भावः । “उदरमन्तरे छृरते ऽय तस्य भयं भवतीति श्चुः 
तेः \ हादूलविक्रीडिततं चम् ॥ ६ † 

दरामुखसहजं तं देवि नारा ऽतो वा 
ऽप्युदितमुखविकारं भीतमप्यूप्मणा ऽऽ म् 1 
अकुरुत रधुवीरस्त्वत्मसादप्रभावा- 

दमपवित्तरणेन किप्रमानन्दसान्द्रम् ॥ २७ ॥ 
दशेति । हे देवि ! तं रिदं नाम्ना ऽऽरूपया वा ऽतः 

आद्या ऽपि दशमुखस्य स्ह वन्धु, नामपक्षे उदित उत्पन्नः 
, सखे - नापाऽ्दौ विकारः ` विवर्णो यस्य कते, -तथा भी 
इयक्षरेण - इतं युक्त, पुनः शापपहा,. ऊष्माणः तन्म्य- 
स्थपफारोष्मणा रवर्योन च आप्तं युक्तं. विभीपणमिल्य्थः 1 

[8 १ ५ (क 
अथाऽतः उदितः घुखे चके विकार; मत्पाख्यानादरैव्ण्व-य- 

२७ दे दैवि } रब्दतो भथेतो चा उदितमुखविकारम (उदित 
आदौ श्धिष्ाब्दो यस्य तथाविधं ¶विश्वव्टादिभागे, राषयारृता- 
्वमष्देन सद्धाताऽ$ननवैवण्यै च }) भीतमपि ^्मी' इति चदे यु. 
न्ते, न च ) ऊप्मणाघतं (“वकारेण "णः कासे च युक्त, शदिमी- 
पण नामानाग्राते यावत्त, क्रोधेन युक्ते) त॑ राचणाश्चरञं रा- 
ममद्स््वद्नु्रसामयौतु अभमयदृए्नेना ऽभगन्दघनं चकारेति मगवान् 
स्वदूजु्रदेण विीपणमभयद्नेनाऽचुजग्रदेति भयक्रोधादिदिष्ठार 
निधे स्पे स्वदयुप्रदेण बरह्मानन्दलाभो मवतीद्यदच श्रचयन्नाह ६ 
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स्य प्तः, तथा भीतं भययुक्तं पुनरूप्मश्णा रावकृकाऽपकारष- 
न्तपेनाऽस्प्रपाप तव प्रसादस्य प्तः भमाया्सापथ्यीद्रुरीरः 

अभयस्य विनरणेन् दानिन क्षिं शीम् आनन्दसान्दरं मोदपू्- 
मरकर 1 तथा चाऽध्यात्मरापायने श्रीरामः--सष़देव पपञ्चाय 
तवाऽस्ीति च वादिने \ अमं -सैभूतेभ्यो वदुम्येतद्तं पप। 
षत । इयमपि परतक्ञा तस्सम्बन्धपरकटतिात भाव; । अ- 
न्तर्लपेपकाव्वत्रमिरद, शेषश्च ! माखिनीर्तम् ॥ २७ ॥ 

अर्पश्ुतेम्य इव राशिमनादिवाचा- 
सेदृस्ततिम्य इव विभ्यतमरभैकं ते 1 
पुण्यैः पुराणवचनैि बीक्षणेस्ल- । 
सुच्चेचिहसलि मामुपवृहयेथाः ॥ २८ ॥ 

असपेति \ असपश्तभ्यः अररपहभ्यः प्काशादनादिवाचां 
सामि, तथा शदस्तत्तिभ्यः पापसद्धेभ्यः विभ्यते भ्यं भ्राप्तु- 
चन्तं ते तवाऽभकं †णथुममुदधवि पुण्यैः पुरागाचचनेरिव हे न~ 

रसिदसप्लि ! मां दासम् उपरहययाः बधेयेयाः । वर् बह ठृ 
दधो अस्माग्णजन्तांदि् । (विभेत्यल्पश्रुतद्रेदो मामयं महारि- 
ष्यात् \ इतिहास पुराणाभ्यां वेद्ाऽथेषुषवृहयदि"{त चचनाव् । 

उपमारङ्कारः । वस्तीतरखकाटृत्तम् १ २८) 

~ 
५ 

र< दे नरहरि प्रिये † स्तोकयेधश्यो येवचाकृसमूदमिच पापस 
सुदषवभ्यो षिश्यतन्निच ते च्ञ्य मं कर्याणकार्कोः पुसणौदे{्वोः 
पयर क्नेकदडयेया इत्याद ॥ 
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दुष्कालाऽनुगुणक्रमैःशरुतिपथाऽऽनिप्कारनिप्कासकै- 

निष्कारुण्यतैस्ठरष्कयवनैनिप्कारणन्रातिभिः । 
कञ्चवासीनि तव्समैरपि जनैः सञ्ञायमानं भय 

त्वं जाेन दशं हि तारयत्ति नः खज्ञानिवाम्भोनिधिम्॥ ९ ९॥ 

दुष्काङेति । हे कलला्बासिनि ! दष्कालानाम् अनुगुणा; 
माः येपां तैः, तथा श्ुतिपयस्याऽदिप्कारस्य पभाकव्यस्य नि- 

ष्का पुनः निष्कारण्यतर्मैरातिनि्देषेः, अप च निष्कारणं 

निष्पयोजनं यथा तथा अासर्षान्ति तैः तैः पमाः सषास. 
नैदुजनैरिस्य्थः । सञ्ञायमाने भयं परति नो ऽस्मान् खञ्नान् 
पदहीनान् श्रम्भोनिषिमिव दणं जाठेन समूहेन तारयस्युद्धा- 

रयत \ उपपाखड्ारः  पादूखदिक्री° ॥ ९९ ॥ 

का का ऽमयप्रदेति प्रश्नो यद्ाचकः समस्तपदः । 

२९. दे पटुलषसिनि! कटिषछालाऽदुरूपरोतिभिः, धौतमाम्रका- 
छनिसासकेःरतिनिम्कयेः, अकारण सयग्रदेस्तुरुप्कदे ् ीयैयवनैरन्धेरपि 
सत्समगुभज्ैनेदतपयमानां ओति स्वं गतिविकलान् सागरमिव ह. 
ष्डाटेनाऽस्मन् उ्ाप्यसीव्याह ! ` ^ 

३० षा जमयप्रदा १ इत्यसमस्तपदकः श्ररनः समस्य 
माननिखिरपदो यद्धाचकः ( "काकाऽमचप्रदा' स्रस्तनविदारकज- 
यन्तकषाकाऽमयपरदेत्ि मगवतीवाचफः ) सन् स्त्रयसुत्तरङूपत्वं भा- 
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समस्तोचतरा विराजति सा| ३०॥ स्वयमुत्तर्ता धत्तेरमा 4 

इति श्रीमदेङ्कटाऽध्वरिषिरविते री 

अभीतिस्तबक एकोनविंशः सम्पूणः ॥ १९॥ 

फाकेति । का का अभयं अददात, का अभयग्रदा { इति छयस्तपदमश्चः। समस्तानि समप्यमानानि घवन्तादीनि यस्मिन्. 
सः स यस्याः काकस्य अभयं ददाति इत्यवरण वा- 
पक्षः आमिभरेयवान् सन स्वयम् उत्तरता समापानतां धत्त षार 
यति सा स्मस्तेभ्यः देवेभ्पः उत्तरा श्रेष्ठा रमा विरानाति इति। इदं मभ्ाचरसमनापिविवभू ॥ तष्म्नणं विद्ग्धपखपण्डने 
द्वितीयपरिच्छेदे--्रश्नवैशचुतेसतुलपं यत्र स्यादत्तरं वरम ।म- आोततरसमं तन्तञा्तद ह" इति । इयमेव श्पनुतिमश्ननातिशे. 
ति! गतिदत्तपर ५ ३०॥ 

इति रावजीमहाराजाऽपरनःम्ना भीनिवासपण्डितेन 
विरचितायां वालवोेन्याख्यारया श्रीग्हटक््मी- 

सहस्रटीकायाम् अभीतिस्तवक एकोन 
वाः सम्पूर्णतामगमद् ॥ १९ ॥ 

भरोतति समप्तोत्तसा ( सर्योर्छृष्टः, छेतस्मास्पदोत्तरस्पा च )सा रमा विराजतीति भरो चरसमनामकविषनियन्धनपुरस्सर्, स्त वयक पूर्यति। 
वि इति भीमानवल्वयुपास्यतेवङ्पमक्ाखिविराचितायं छस्मीसद- अभीतिस्तव, साऽ्यततरणनिम्योधिकायाश्् मसी 1 

भ 



४ सव्यार्या$वतरणे खरमीसदसे 

श्रय परिषटुधाप्येकः ॥ ९० ॥ ` र 
~--~--2 <~द ~~ 

कपिभ्यो यतस्ते बरद्येशादिभ्यो देवतान्तरम | 
परिसद्वानमगमत्स रामः प्रयसे ऽस्तु नः ॥२०॥ 

अथाऽप्मिन्वक्षतिस्तवके देवताऽन्तराऽरिचि्तरतेन 
श्रीमद।लक््मीमह्ं बण मथमपये यसमसाबात् नदामि 
सपदभ्या तद्िङ्गं दयन् मद्गटमाचरात-- । 

वन्दाररक्षणे दक्षां बन्दे गोविन्दसुन्द्रीम् 
यत्परक्षादास्ते देवाः सवे रक्षितुमक्षमाः ॥ १ ॥ 

चन्दावति \ यस्या रमायाः भक्तादारते पप्तादं विनेः॥- 
थ; 1 अन्यारादितसतदिगित्यादिना पचमी । सरवे ब्रह्मादयो 
देषा रक्षितुम्पारयितम अक्षमा असमर्था; ताम् । बन्दारूरमिचाः 
दके इत्यमर; । तेपां रक्षय दक्षां गोचिन्दस्य सुन्दरीं रमणी 
अहं बन्दे नामि । उदपत्ताख्ड्ारः । पथ्पावक्र इतम् ॥ ९१ 

अम्ब त्वया हन्त शरीरभाजा- 
. मरक्षितानामपि रक्षितानाम् । 

१ अयेतरेवताप्रतियेघेन भगवतीमाहर्ये धिदोन परिलंषया^ 
स्तयेन नुषटषुयेस्या अनु्रदं चिना स्व ऽपि देवा रद्षितुमस्म्थौस्ता- 
मभिवादकजन्राणनिपुणां मोविन्दपली वन्दे इति शतरेषु देवेषु 
रश्वणाऽस्ामस्य रमाया च तत्परिसख्याविधया वणेयन् भद्धलटमा- 
प्रति! 

रदे अम्ब} चकरिपुपत्ति { त्वया ऽरद्ितानां रश्चितानां चा ज- 
माना देवा चयांप्यं सम्तोपणायाऽ्पवदानाय चा करपन्ते किमिति 



पार्सखद्ु-यात्तवक्ः ७५ ५५९ 

देवा मुदे वा पुनरापदे वा 
भवन्ति किं ते वकवैरिकान्ते ॥ २ ॥ 

अम्बेति । दे ऽम्ब ! हे वक्चैरिकान्ते { इन्त लया रक्िता- 
नाम् अपि बा अरक्तितानां प्ररीरभाजां प्राणिनां ते मसिद्धा देवा 
अमराः सुदे दपीय दा पुनरापदे विपत्तये भवन्ति किम् { अपितु 
ने्पर्भः \ अथाऽन्पेषां देवानां रक्षणे मारणे वा सापर्ध्यं नास्ति 

सछेतद्े ऽप्यस्या पव सापथ्येित्ययुपदमेव भरकरटयिष्यति । 
ययासङ्कयमल्लङ्कारः । उपनातिराख्यानकी वा उत्तम् ॥ २६५ 

शीतस्वभावां भवतीं भ्रितेभ्यो 

दिव्यां सर्र ददतीमतीय । 
उपाभ्चितध्वंसकमुप्मरनि- 
मुपासते के जगदम्ब रोके ॥ ३ ॥ 

शीपिति । हे जगदम्ब ! भीतः स्वमा यस्यास्ना तथा 
भ्रितेस्यः द्द्वि स्वगे भवां दिष्पां सष्छद्धि ददतीं त्वाम् अतीद 
त्यक्ता उष्णं दादकस्वमावं तथा उपाश्चितानां ष्वंसकं नाशकप् 
प्रि रुके ऽर्सिन् क सुह्णा उप्ते? न के ऽपीति भाच; ) य- 

ऋ यथा उतेरष्णलै रमायाश्च परीतस तथा ऽस्योपाप्तकनाशकत्वं 
तस्याश्च समृद्धिदाद्लं पया नाश्षकविनेपणद्रयदशनेनाऽे- 

त्वया र्ितानां खेन्तेपणाय रक्षितान चाऽऽपदानायेतरे देवा 
ज समर्था इल्याद् । 1 

३ द जगन्मातः | खीतटम्रकृतति, संधिते्यो दिव्यां सः 
ती, मंचठीमतिक्रम्थ उपशरिततनाश्कसुप्णम् ( 
आाश्नपाङत्वत्त् ) अशि जमत्तिकेवा सुपा 

७९, 

म मृद्धि दद् 
व्वद्धिपरीतस्वभावम, 

सन्ते ! इत्याह । 



६२६ सव्याख्या$वततरणे टक्मोसषटज्त 

स्त्पाजपत्वं तेन तत्मतिदनदुकरविगे षणद्रपदर्नेन रमायाः 
सेव्यत दुतम । अनैत सया ऽस्मिन् स्वके यावन्ति वर्णनी- 

य्स्तूनि गुणगदर्शकवयेपण्ानि तावन्त्यपि तसत्िपिद्धवस्नि 
दोपकराणि दर्शिष्यति । तमको विम्तृतिभिया न भद्शयते। 
तयाऽपि प्रतिपच सूकषमटप्व्या सुधीभिर्विमावनीयमिति । का 
व्यलिद्रमलङ्कारः । उपजत्िषटत्म् ॥ ६॥ 

अक्ञात्तप्तिममिते विमते ऽपि दीन- 

वन्यं वरहाय भवतीं भवतो ऽप्यवन्तीम् } ̀ 
सख्युः शुचेरपि समातिदमम्ब काये ˆ 
कस्तं प्रभज्ञनमिहाऽचेतु गन्धत्राहम् ॥ ४ ॥ 

अज्ातेनि 1 हे अम्ब ! अमिते सद्दे वरिभवे म्यपि अङ्ना- 
ता ठपिदानाऽरुम्भावो यया ताम्, त्या दीनवन्धुं दीनरक्षि- कां पुनभवनः ससागदुप्पवरन्ती भवर्ती ल्मी व्िहमय कार्ये 
नयुनतायां सर्युमंत्स्य यचेखेरपि समा्तिरं नाक्षकं भक्षण 
सञ्जयति मर्दमात तं गन्ययाहं युं साऽभिमानः कः पुमान- ९ [8 
१ धूनयत् । पर्करपरिकराऽङ्ङृरकाव्यलिद्वालङ्काराः । व- 
सन्ततिचकाटरत्तम् ॥ ४ ॥ 

[रि 

निजसुदद. इचः ( षरि 

अ ४ पाचत्रस्य, अश्न, ) समासि ( नादापदं, पृण- 
॥ व इ भभञ्जनं (चायु, परकर्येणाऽ्प्मदु च ) गन्धरवष् 

१ + गाचण च त्वल्प ध त 
यष्त्थिस्थाद् । रवद्धपसत्तस्दमाचं ) फो वा पूज- 



ॐ परिकद्धन्यानश्षफः २०१ ६२७ 

यमत्रिषयगतिः स्थायद्गृहीतस्य जन्तो- 
रमतिरमुमुपास्तामप्रभुं पाशदृस्तम् { 
जननि परिगृहीतत्रषणजात्ताऽऽदयां ा- 
महूमविलनियन्त्रीमनहस्तां भषये ॥ 4 ॥ 

यपेति ! दे जननि { येन ददैतस्णऽऽत्मतेन स्वीद्धः 
तस्य जन्तोः यमः विषयो यस्याः सा गत्तिः स्याच्छेद । अस्य 

पाशदस्तत्ा चादषरस्तग्ररीतस्य पाकः स्प एत, स वचाऽऽस- 

पनश्सयुरेति , अयुं पाषदस्तं न तु पाणनिवतेकरप्, अत एत्र म- 
भसुप्र अपां पञ, पोत्तदायी परञ्ुः स्पत" इद्युकतमोक्षदानाऽस- 
गम् । उक्तं च भागवते शरुचुढृन्दबरदण्नसमये देवैः \ 

ध्वर् टृणीष्व यद्रे ते कते केवरपमद्य नः । , 
एफ पएवेन्वरस्तस्य भगवान्विष्णुरवयपः' ॥ इति |; 

तच्छकित्वाल्ियो ऽपि मोक्षदद्लं सूचितम \ प~ 
रिण्रीदान्पं चण जात्तः आदते यस्यास्ताप, प्रमन्जे फपल 
हस्ते यस्यासा, पुनरखिलानां नियन्वी स्वाप अहं दासः पपकत ' 
श्षरणो() ऽस्मीति भाव; + श्पपर्किरकाव्यलिद्धारुङ्काराः 
पाचिनीरत्तम् ॥ ५१ 

५ दे जनानि | येन् शदीतस्य पुमे. यमनिपयगनिः ( नासत 
दैशषगनि", वखुणश्रहीनिस्य जच्येदयद्ितयपविषीडिननया यमसभ 
पमनिरे ) स्यत्, अमुम् अप्म् ( असमम्, अपां स््ामिनं च) 
पाणस्तं 4 जनवन्धकपाश्पाि, चदसं च ) सर्य दरुपस्ताम, अ- 

ठ र्थछतजगरक्षणवद्धछदसमर असिलगरभ्ं कमखदस्ठां ८ ठ ४ 
परीनप्रकति ) स्वासेवाऽ्रने इखाह् 1 # 



६२८ सभ्यादयाश्चसर्ते सक््पीसदसे 

कृवोणं परुषैः करैः कुवल्यछ्शं शश सद्रण्- 

श्रहार्मभ्य॒दयं तमम्ब तपन के चिन्नमस्कुवताम् । 

बिद्वाऽऽनन्दकरीं चयं तु विदुपां विश्वाऽधिकां सम्पद 

तस्धानां प्रणमेम तत्नभवत्तीं तापत्रयघ्वंसिनीम् ॥ ६ ॥ 

ङु्यौणमिति 1 हे ऽम्ब ! पर्प; करैः किरणैैसतैश्च ऊव 
लयस्य कमरुख पृथ्दीयनपस्य घ छेक इयणर्, एवं शष सः 

द्रणानां नक्षत्रसमूदानां साधुपद्धानां च श्रीहार भ्रभ्युदषा 
यस्य त॑प्रसिद्धं तपनं सन्तापं सपं के वचिदज्ञाः नमस्त 

प्रणन्तुं । वय॑त॒ विश्वस्य जगत भनन्दकरीं तथा विदुष 
विक्ष्वाधिकां सम्पदं ददतीं सुनस्तापानामाधिभौगतिकाऽऽधिदैवि- 
काऽऽध्यसकरूपाणां यस्य ध्वंसिनीं नाश्गिकां तत्रभवती, पू- 
ष्ये तत्रभनानत्रभतरंश्च भगवानपीति हेमचन्द्रः । पभणमेप नम- 

सुः । श्ेपाऽठङ्कारः ! परादूरविकीडितं दत्त ॥ ६॥ 

६ दे स्व ! तीश्णेः करैः ( किरतः दस्तैश्च, ) छुवल- 
यञ्किश्षं ( कैप्वपीडां, भूमण्डल्वधां च ) कुवाणं, सतां ( न~ 
क्षत्राणा, साधूनां च ) गणस्य धियः ( छोभायाः, सम्पत्तेश्च ) दर- 
णपा उदयः ( आविभोवः, इद्धिख ) यस्य तथाविधे तपने ( स्य 
खन्तापकं च ) के चिज्ञना नमस्यन्तु, परं वयन्तु जगद्धानन्दकरी, वि~ 
वुधा सछोकाऽधिकसंपद्विर्तारकारिणीषम् आधघ्याल्मकाष्भधद्ाव- 
कऽऽथमीोतिकतापत्रयचिनादिनीं पृज्यां स्वां प्रणतेमेति च्छषेण 
तत्ताद्यवणः खेय मगवत्यां च वैधम्यै प्रददयं त्वामेव चयं नसमुस्यु- 
यमित्यार् | 



परिखङ्खन्वास्तवकः २०1 ६२५ , 

हरिसखि इतमन्युं वायसस्य खसूनो- 
रपि चिपद्पनीतावक्षमं नो यजेय । 
अदमविदितमन्युं दन्त तस्य स्वरतो 

रपि परिहतभीति त्वां श्युभामाश्रयेयम् ॥ ७ ॥ 

हरीति ) दे दरिषचि ! स्वस्प सनो पुरस्य षायसस्या- 

ऽदि विपद्; अपनीतौ निरसने अक्षपमतमर्यं शतमन्युमिनद्ं व. 
हृरुषं च अददं नो यजय! यन देचपूजय दिरिः 1 दन्तेति देष । 

अगिदितेः मन्युः क्राथ यया, तथा स्वस्य दामोरपि परिहत 
भीतियेया, पुनः मा कट्पाणीं लाेवाऽऽथयेयम् । शछचेषका- - 
ग्परङ्ञालङ्कासै । मालिनीर्चम् ४७॥ 

ओदेद्वयैजुषो ऽपि यस्य सुदा भिक्षरित्ता नोज्छिता 
यत्र श्रीद्पदं वदन्ति विधा रूढ्या ऽखकणौदिवत् । 

७ दे दरि} महे स्वपुनस्णापि जयन्तनाप्नः फाकस्याऽपदृटूती- 
फरणाऽमम्ै दतमन्पुम् ( दातमखस्र, चष्ुकोपश्च ) नो पूयज्ञेय, कि 
चु अशात्तोणां स्वाम्यद्दितकारिणो भपि सस्य जयन्तकाकष्याऽपटतमर्या 
द्यभकरी त्वामेवाऽऽश्रयेयद्मित्िं सगवतीमदेन्द्रयोः वधस्य परदृशयं 
व्वामेदाऽहमाश्चयेयमिस्याद् । 

< दे मग्तलोक्षम | महाम्पत्तरदि यस्य -मिश्रेण (क्ेवने ) या- 
चिताऽन्नमक्तकल्वं नोज्िते, विद्वांसो यत्र धीद इति पदं घ्क्षधिश्च- 
वाचफार्वकणदिपद् वन्निरवययारचं रूढं चद्न्ति, त यक्षं ( कुषे. 
रमर) अक्षः पूजयतु, वयन्तु अमीप्सितधघद्र स्वां जमो, यस्यास्ते नि- 

दोपः पस्मेदयेशचारी दरिः सेति सुयेरसखा मि्ा्ी, स्वःसला 



२९० सखञ्यादयाध्चनसर्णे रषमासदस 

यक्षं तं यजतामघीवैयममी स्वमिष्टातीं स्तुमो 
मातर्लक्षि सहुविभ्ूतिरनधो यस्या; सखा ते हरिः ॥ ८॥ 

रदति । परौदमैश्र्ं जुषते तस्याऽपि एदा मित्रेण हरेण 
भिपना 1 मराज्वा पित्ता ऽना दैनेसपरः । रामश्चाति मक्षयति 
घः तस्य भावक्तत्ता नोञ््रिता न लक्ता यत्र भ्रीद इति एद) 

रूठ्या अश्वकर्णो दक्षनिषेषः, तदादि लन्वथेमिति भावः । 

ते यक्षं छुवेरमर अधीरन्ः यजन्तां हे महा ला्म } वपम प्यास 

मदामिभूतिरेकयैवान् अनयः द्धश हरिः सला हाम् ष्दाजी 
त्वं स्तुमः । शछेषकाव्पखिङ्गपरिकराऽखङ राः शादूलवि ° ॥८॥ 

भौि्स्य हि पू्वपक्षविदिता यो डुव्धचूडामणि- 

यश्चाइहीनमुखेन दपितकरसतं कः कंलङ्काऽऽश्नयम् | 
अज्चेत्सोममपामरः श्रुतिशिरःसिद्न्तसिदोन्ततिं 

` पद काङ्ितदां वुधस्तुतकखां त्वा निष्करुड्कं विना॥१॥ 

मोदिरिति । दे पत ! श्रतीनां विरसासुपनिषदां सिद्धा 

पस्मद्रवरः, अकिचितदः सः, त्वन्तु वाञ्छिताथदाश्रीति त्वामेव व~ 
यं स्तेम इत्याद । 

९ ्रशरो | यस्य परागं पूर्वपक्षे ( शुक्तपक्षे, भ्रायमिकाऽ्पसि- 
न्धान्तेपश्चे च ) विदिता, यो खन्धचुदासण्िः ( क्ििखतरूवध्यारिष्यः 
शिवस्य दिरोभूषणं, लोभिजनाय्रगण्यश्च ) यश्च अहीनमुशन 
( नागशष्रूपयाहुषदनेन, चाचदूकेन च } दूषितः { निन्दित 
पोडदा मागः, निन्दिनिविद्यश्च ) कठुषयम् ( शद्ु चरिणे, विमीतं 
ष्व ) चन्द्रम् उपनिपत्सिद्धान्तस्थिरोमूतोष्रतिम वाञ्छितप्रदा विद्ध 
जनच्छाधिनाचेद्यामनवद्यामत एव चन्द्ुभतिटोमखमा्ां भवस 
चिना ऽनीचः फो वा ऽचयेश्दित्याह् ) 

[1 



परिसद्ुन्धाप्तवफः २० ॥ ६३१ 

तिरवप्यास्तां रथा काष्धिवदा इच्छता) युनयुषैः स्तुताः 

खा गीतादयो यस्यास्ताम् एवं निर्गतः करङ्ो जन्छनं य- 
पस्तांलांिना यस्य परौहिः प्रपते पते शङ्ासपमन्ने 
धिद्धिता तथा यः टुन्स्य श्षवररूपित्षिवस्य छ्न्धेषु कृपणपु 

चूदाः मायरयुकुटमणिः प्रेष । छुन्धे मृगयुकाष्कणोरिति वि- 
; । यश्च(ऽहीनस्य अन्यून्य महत इति यावव, रहि । 

न्ते इवाऽषुरे ऽ्याहरिखरः । मुखेन दूषिताः ठ्राश्च क्या 
ल्थर्वादयः पोडरमागाश्च यस्य तै पुनः कलडस्य खाञ्दनस्य 
पणस्य चाऽऽश्रम सोम् चन्द्र कः अपापे हाता अखचरपूज्- 
च॒ । शिपकाव्यरिद्गपरिकरार्ङ्काराः । शादैरविकी हितं 
त्म ा९् ८.५ 

पनरे येपामुचमावरो न निदो 

` ये सव ऽपि स्थानभेदेन तीद्णाः } 
यष्टुं तुष्टि ्रदास्तानतस्ां 
निलयौन्नयां नौलि सर्वत्र मदीम् ॥ १० ॥ 

पप्ने इतति । दे प ! येपां ग्रहाणाम् उच्चमावः उच्चेषु भेपा- 
देस्थानेषु भावः सत्ता स्थांतरिति यावद् । सूर्यीदिक्रमणे, ~ 
गच्चस्थानानि बरह्नातके-“अजनटपमपृगाङ्ग नारा इपव- 

१० दे पद्ये | येषां ( रव्यादिग्रदाणाग्र ) उश्चमाचौ ( ञ्योतिःणा. 
भोक्तोश्वप्यान$ गस्यतिः ) स्यसि न मवि { फा चिन्नीचस्यान- 
पत्वाततेपपसः ) य सख्ानमेदेन तीश्णाः ( पीडाकारिणो मवन्ति) ता 
गदान् जयित मम सन्तोषो नास्ति, अतः सद्य सन्नस्य शारि 
सव्र फोमखामत प्व भ्रदविपरो्स्वभावा त्वां नौमि! चिती 



६.२ 

६१२ सम्याद्या$चतस्णे लध्मीसरखे 

गिजौ च दिवाकरादि तुङ्गा! हति । निसं न हर्दि राश्यन्तर 

रिण सी चत्वमपि भवतति मावः । तथा ये सरवे ऽपिर 

नानां नन्मधनादिदराद्षानां भेदेन तीक्ष्णाः, यथा गुरः सौ 

ऽपि जन्मा्रादवस्यानगो दुःखकारितवेन तीक्ष्णो भव 

तथा खठाः हन्पादयो त्रिपद्ूदशस्थानगाः शुमा भवन्ति तः 

ऽप्यम्यत्राजनिषटफकदा एष, अतस्तान् हान् यष्टुं पूनि दृ 
तरि सर्वत्र मदर मसभावां निन्पमौकस्यं यस्यास्तां लां न 

शऋछेपकान्यङिद्रपरिकिरारड्क।राः । क्षारिनी ॥ १० ॥ 

शाखादृन्दपरथितविमवां सस्सुपणौऽधिरोदहां 
त्वामस्तुला जर्निधिमुधं कल्पवरह्ठीमतल्छीम् । 

ाकाङ्कुन्तः फरूमविकरं देव्यपर्णेन्भिवं के 
संसेवरेरन् शरवणभवं स्थाणुजातं विशाखम् ॥ 9 ४ 

भ ज 
शादेति। ह देवि { अविकं समग्रं फएरष् आक्षाक्षन्त 

ख्छन्ती, नरा इति भावः। शाखानां ्िफानां वेदानां चष्ट 
समूहैः भयितः भरङ्यातः विभव रेन्वर्यं यस्यास्ति, तथा र 
धुपर्णानां दिथमान्ुप्ाणां सति धुप गरुडे च अपिर 

९१ दे येवि ! सम्पूण फं { प्रयोजने, मधुरं करे च) वा 
ग्धः के पुर्याः, स्वानां ( यैदिकदाखाना, चिष्ठानां च ) सः 
क्तिनि, सच्छुपर्णाधिरोदहां ( साघुधैनतेया $$सेदिरणी, स 
ष्वीनपश्रमरितां च ) समुङोद्धवां स्वदरपा धे्ठं कत्पटतापर अ 
स्वा जपर्णोद्धवं ( पाचेत्या उत्पन्न, र्णौ्पत्तिदीनं च ) दारण 
( खस्वणजन्मान ) ष्याणुजाते ( धिवारमजै, श्यप्कब्रप्तसमुष्रते 
विदां € स्कन्दं, .शणारदितं चुष्लं च ) क्ेचेसनू्? इति उमयोः 
कण वच्च प्रद्ख्यन्र् दयमरूटार्थियिरत्वमेच सेष्येद्पषद् 



` परिद्धन्व॑स्तवकः २०॥ ६३६ 

स्यौ यस्याश्च, पुनञखनिधिथुते सोदकाऽऽटवाटमूभिप्र एवे 
फटपवष्टीमतहटी श्रेष्ठां करवटी वाप श्रस्तुला भ्रपर्णाफः प- ,. 

पीरहितायाः पाव॑याश्च पकाल्ादुद्धवो यस्य तत; पुनः शराणां 
घनम् हुति शरणम् } चने पुरगमश्रकेत्यादिना णम् । तस्मि- 

न्भवष्रखन्ने भुष्कस्लस्पचलमुषे च \ अन शरभवमघुमिति पा 
४५ [१ = 9 

उः साषीयान् ! स्थाणोरत्ताच्छिवाच जात्तं विगत्ताः शाखाः 

पिफा यस्य त कातिकेपं च, यद्रा शाखारदितदससमूरं के षुहाः 
सेवेरन् ! अपि ठु न के ऽपि सेवेरन्निसर्थः । श्ेपकान्यदिङ्गप- 
रकिरासङ्काणः । मन्दाकरान्तावृत्तम् ॥ ५१ ॥ 

त्वां कुतश्रतिपथप्रवततैनां 

सजनादरछरताननां विना 1 

निर्मितश्चतिविकम्पनं स्मे 
साधुवारणमुखं श्रयेत कः ॥ १२} 

स्वामिति \ हे रमे । छतं शतिपयस्प वेदमार्गस्य भवनं यया, 
तथा सजोनानापाद्रे सत्कारे तप् भनन यया, तां स्व पिना 
निभिते श्रुतीनां कर्णानां च विकम्पनं धूननेयेन सः.साधोर्वारण- 
स्य गजस्य सुखमिव लं यख्य पल साधोभक्तस्य निवारणं षु 
से खपे पस्य तं च कः श्रयेत १ न को ऽपीति भावः} शछप- 
फान्परिङ्गालङ्कारौ । र्पोद्धतास्तम \॥ ९२॥ 

१९देश्मे | छता शुिपथस्य ( वेदमार्मस्य, 
इदरलिवया ता, सखख्धनावरक्ताननां ( सञ्जनानाम। 
प्राणन चया त, सजनानानामादरे छृतं सुसं यया वां 
निर्मितं श्ु{तिविक्म्पने ( कणचालनं, वेद्कम्पनं भ 2 स्वा चिना 
पामुलं( साधु यथा तथा करणमुसं गज्ञानन, त साभुवार- 
कः दवदत स्वमेव सेवय", पजननिवारणयुलं च) 

9 

चवणमा्ैष्य च 9 

ष्द्रण कृतमन्नं 



६९४ खव्यादया वतरणे छषमीसदस् 

दुगी प्ररे गाटभवाऽनुषङका 
शिछोच्चयादभ्युदितां श्रयन्ताम् । 

भत्तयैकरम्यां मवसिन्धुनावं 
स॒धाऽग्धिजे त्वां वयमाश्रयामः॥ १३ ॥ ॥ 

दु्गामिति । दे सुधाऽन्धिजे ! परे ऽन्ये जनाः गाढः भवस्य' 

शिम्य संसारस्य चाऽचुपद्गो यस्यां तथा रिलोचपाद्धम-, 

नगासत्तरसमृहाच्चाऽभ्युदितायुखत्नां पुनदटःखेन गन्तु मराष्टु 

शक्यां दुगा पाती श्रयन्तां, वयं तु मतवरसिन्धोनातं नाकाचूना 

तथा भन्तयेप्रकरभ्यां तामाश्रपामः । अक्र विरोच्चयाद्भ्यु 

द्िताभितति पदस्य भतिद्र्ध इुधाल्धिजे इति पूवे्म्बोधनम् 1 
श्पकराव्पहिङ्गपरिक राकङ्ा रा; 1 उपजातिरत्तम् 1 ९३ ॥ 

स्थाने यस्य इमशानं सततमनुचरो भूतवताख्वग- 

श्चं चमं खगस्थां तातेरहह तमप्युत्रमके भजन्ताम् } 

प्रमे पते स्थितां त्वां सततमनुदतां देवतायोवतेन 
ध्ययिम क्षोममाजं वयमनुदिनमामुक्तमुक्ताकलापाम् १४ 

स्थानमिति । हे प्रद ! य्य स्थानं श्मशानं, श्मथानंस्याल्पित्ब ण 

९३ हे श्डुधाध्श्जे † परे जनाः गाढमवाऽनुपद्भां ( पिते गाढा$नु- 
गाःमनिसेसलाररक्तां च ) दिलोश्चयातत् ( हिमाचलछात्, पापाया 
समुदाय ) उद्वां बुमौ ( पावर्ती, बुगेमां च ) याघ्रयन्मु, षये तु 
भआाक्रमाच्ुलमा सरारसागर्तरणि त्वामेवाऽऽ्य्ययाम द्याह । 

९८ हे पद्मे | यस्य स्थानं पितूवनमः, परिचःरकश्च पिश्नाच्वता- 
रुसद्धः, गजचम घनम, मस्थिपङ्खिमाला, तमप्यु्रं ( शिच, मः 
दुरं च ) पके सचन्तां, वयं तु कमटवासिर्नी देवाञ्जनाऽनुखता, यु 
फूखवल्र्ना, श्रनयुक्ताद्यय त्वमिव प्रतिदिनं ध्यायेमेलयाद् । 1) 



?* परिसद्धुःयास्तधकः २०१ ६९५ 

मिर्पपरः । अनुचरः मेवकः' मृतानां वेतालानां च वर्मः, चैखं 

वसं चकै कतिः, खक् माला अस्थां तततः, तमप्यु्रं करर हर्षके , 
नरा; भजन्त; चये तु पग्र स्थितां देवतानां पाचतेन युवतिषमू- 
हेन, शषबन्तादयुदा चिरम् । घततमनुता सेदितां सीरं दुकूरं 
भजति तार् आपुक्ता दाः पक्ता कलाप भृपणानि चया 
तां खाम् अचुदिनं निसं ध्यायेम । काव्यङिद्धमठं० । सम्प- 

र्चम् ॥ १४॥ | 

नाभिजातमधर्सछत्हंसं 

जन्तवः कतिपये करयन्ताम् ) 

सेवते जगति दंसगति लां 
सिन्धुनन्दिनि सुधीरभिजाताम् ॥ ११ ॥ 

नामीति । हे सिन्धुनच्दिनि ! नाभौ हरेनीभिकमले जा- 
तमपि अभिजनाः कुलजे न मवति तम्, अधरीट्तः रसः आस- 
नमरः परमहंसश्च येन तं ब्रहमारौ कतिएदे जन्तवः कसलगन्त, 
सुथीस्त॒ भ्रामजातां नीनां मापरूपएे च दंमनरद्रातयस्याः तथा 
परपर्॑सानां मतिरूपां जगति सेवते भजते । श्िप्काव्याचक्ष- 
ठङ्कारौ । स्वरागतारतथ् ॥ १५ ५ 

क, 

९५ दे सिन्घुगन्दिनि ! जधरीछृतदसं ( हंसवाहनम, निरस्छगे- 
पश्चद्यप्णं च ) नासिजाते ( दरिनणमिज्ञन्मार ब्रह्माणं, 
अष्रीने च ) कति चन प्रणतो मज्ञन्ताम, 

= सगि ( मराखगमेनो, परमस शर्णाभूनां 
सखीन छु्द्सं च ) स्वामेव सवतते याह । 

पन मंमिजानभ् 
मनस्तु जगति ष 

च } अभिजाता {क 



६४६ सम्याख्याऽ्यतशणे रश्मीस्तदसै 

चित्तडत्तिरिद् कल्मन्दिरे 
धुन्वती दुरितपुज्ञमिन्दरे । 
सिद्धये जननि सेव्रतान्तरां 
त्वामनाकलितदेवताऽन्तरा ॥ १६॥ 

चित्तेति । फञ्चमन्दिरे ! हे इन्दिरे ! दे जननि { अनाकरि. 
तं फलदाने ऽनेकितं देवताऽन्तरं यया सा चित्तश्निः दुरिता. 
नां पुं समूहं धुन्वती तां रमां सिद्धये सकलपिद्धिपाप््यरथम् 
इह सेवतान्तरामतिशयेन सेवतामित्यर्थः । कान्यलिद्मरड्का- 
रः । रथोद्धताटत्तम् ॥ १६ ॥ ८ 

यद्यादधात्ति करूणां यदि वा न पव 
किं दैवेतैस्त्वदितेरेरपवभैछिप्सोः । 
तुष्टो यदि क्ित्िपति्ैदि वा न दृटः 
किं नाम शोरिसखि पारिपैविवित्सोः ॥ १७ |] 

यदीति । हे गोरिससि ! हे प्न! त्वं पदि करुणाम् आद्- 
धासि करोपि यदि वान करोपीलर्थः। श्रप्ग मोप्त लग्धु- 

शदे -फूमलाट्ये ! इन्दिरे ! मश्चिप्तृततिरनासेविता$भ्यदेवता सती शद् छोके पापोघनाच्िनीं सामि सिद्धये मजतामिव्याह । ` ` ‰९७दे दरिसचि। पञ्चे! स्वं यदि दयसे तर्हि सुयुक्षोमम ( त्व- मकमा 2 अन्यदेचतामिः क धरयोलनं 2 यदित्वं 0.3५ साव त्यपि मोक्षमात्राथिनो भम चौकिकफलपदै- स्तिरेदयेः कि ध धनार्थिनं = ~ 
= कि भयोजन! (राति घना्थिनो चृपती तु ऽसीप्सितसिद्धे स्या ्यद्ः मयोजने, च्छे च तेषामकिित्करस्वालय॑सरिदयु- या समथयन् घयस्वाममाऽऽकाद्धिवपूरणं च्वन्माजायत्तामि्याह 1 



परिसद्ुन्याप्तषकः २० \ ६१७ 

परिच्छति तस्य \ इुरुभष्पाह्वियस्मात्सनि गीमाघुरभलमेबादि- 
ना शत्वाऽभ्यापलोपे सनाशंसभिक्ष इयमस्य ! सततः इतैरेर- 
नयेदेदतैः कि { दृष्टन्तः-पदि क्षितिपतिः रजा वृष्टः भीतः य्- 
दिषानवृष्टः भ्रथीदुदासीनो रुष्टो वा तदि पारिषदैः षे 
यकैः विविरपोः प्राप्तूमिच्येः कि नाम! किमपि फरं नाघ्वीति 
भारः 1 मरतिवस्वपपारद्रः \ वसन्ततिरुकारतेप् ॥ १७ ॥ 

` हष्टाऽटृटेप्सितपुषि भवत्पद्पमाऽबलम्बे ` 
दिष्ट्या छ्न्ये क इहं भजता देवतां मुप्णरन्याम् । 
दृटे स्पष्टं नन् दिनकरे दभ्यसन्द्शेनार्थं 

दीपाऽऽरेषन्यसलनमजडो देति कः स्वीकरोति ॥ १८ ॥ 

देति \ हे देवि ! म् रेदिकम् ग्रद्एमायुष्पिकं ते ईप्सिते 
श्ट पुष्णाति तद्िन्धवसाः पदेपद्ययेरबरम्बे आधारे वि- 
ष्ट्या दैन खन्धे सति भृष्णु्दितेच्छुः पुमान् इद् छोके अन्था 
दधतां कः सेचताप् 1 इष्टान्तः--नन्वितति चित्के, दिनकरे सूयं 

स्पष्ट दृष्टे सति दीपाऽऽरपस्य दीपोचोजनस्य व्यस्तनमुधोगं 
कुः अनदः निपुणः स्वीकरोति! न को ऽपीति ) दृषटनाल- 
दारः 1 मन्दाक्रान्तार्तम् ५९८ ॥ 

१८ हे देचि । पेददिकास्प्यु्मिकायैदायफै तश्च रथःष्रलम्बे भ्याछ््धे खति निजदतिप्छुः फो चा परां देवतां इ म्बेभाः 

द्लकिरणे उदिते खति दश्यघटादिचिएयाऽव १ तरेका पदी योद्ोजनायाखमद्धीकरोतीरसयु तया स वा पमङ्गः 



६३८ व्याख्या ऽयनरणे टमी सदसे 
॥ क ५ त्य (प 

त्यि जननि जयन्त्यां शाश्तैश्वयदन्यां 
^ परिमितफटदारदेवताः सेवत कः 1 
फरुभरनतृसरया पराप्य चोलक्षितिं किं 
भ्रकटमटति विन्ष्यपरान्तभूमीरमूढः ॥ १९ ॥ 

-“ समेति । हे जनीन ! शाश्वतं शवम् पेश्वयं ददाति तर्य 
स्यि जयन्यां विनयन्यां() सतपा परिमितं फं ददति ताः 

देवताः कः सेवताम् ! दषटान्तः--फररभरनतं सस्यं धान्य 
तरे पक! इति ठोके, यस्यां दां चोलदेशष्य क्षिति प्राप्य अमूढः 
छधीः भकटे यथा तया विन्ध्यस्य मान्ते समीपे भूमीः अ- 

टिः पंप अपि ह नेखधः । दन्ताऽर्ङ्कारः 1 माङिनी- 
हतप्र ॥ ९९ ॥ 

तव जलनिधिकन्ये दैवतैः पामरो =न्यैः 
कख्यतु समतामप्यन्तत्; किं ततस्ते । 
द्रमपि गरिमाणं दर्दुरो ऽकर्दमाया 
वरिवुधपुरतटिन्या वेत्ति किं पस्वरेम्यः ॥ २० ॥ 

>~ > 
तेति 1 हे जलनिधिकन्ये { पामरः प्रातः भअर्येदैवतेः 

१९. द जननि ! शाग्बरत्वर्यदायिन्यां स्वयि जयन्त्यां सध्या प- 
रिच्िष्न( मव्य )फसगप्रदा देवताः -फः सेचतताए्निति फकमार- 
विनश्नस्यां चोलदे भूमि पराप्य को चा चतुरो विन्भ्यकान्तास्भूमी- 
सेच्छवीश्व्युक्तया समर्थयन्नाद् 1 

. ~ २९ दे जखनिभ्िकन्ये ] पामरः इतरैदवतैस्तच साददयं चदतु, तेत 
वस्तुतो निरखुपमाया्ते का हानिः १ इति भदो निस्पदुप्यः 
*मन्दाकेन्या चदन्तभ्यः स्तोकमपि मदस्वं जनानि कि? भित्ति वचनेन 
समथनपूवैकमाह 1 
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-व समना फलय करोतु, अन्ततः ततः ते तव र्वि१न कि 

मपीसर्थः \ दृष्टन्तः-ददुंते भेक; अकर्दमाया अपड्ापा वि- 
बुभतटिन्या सागीरथ्याः. प्खलेभ्यः भटपसरोम्पः सकाशा 
दरभीषदपि गरिमाणं गुरतं, युरशब्दादिमनिवि मियस्थिरे 
{त्यादिना गरदेशः । येति जानाति क्षि १ तदि नेः ।अ- 
तिवस्वूषमारुद्धारः । मालिर्मीत्तम ॥ २० ॥ ॥ 

विष्णोः पलि मवस्प्रसादविरहव्यावरलैमानश्रियां 
सपत्तिष्ठति सा न दी्ृदिता या शुद्रदेवाऽ्चैनेः । 

. अन्नाऽलामत एव शुप्कवपुषां कुक्षौ पुनः ्पानंता 
कष्टे श्वासनिसेधनेरपनता कारं करंयन्तं वरे ॥११६ 

भिष्णोरिति ! हे "विष्णोः पति ! मवस्याः ममादस्य विः 
रहेण राहित्येन व्पवत्येमाना निषप्कास्यपाना- शररथेपां तेषां 
सेपच् सा शुद्राणां देवानापरचैनैः उदितेातपन्ना ऽपि - दीर्ध चिरं 
न तिष्ठति । द्टान्तः-अन्नस्याऽकामतः श्ष्कं चपूर्पां तेषां 

. श्वासानां निरोधनः कुक्षौ उपनता माप्ता पीनता पुष्टता कष्ट 
कियन्ते कालं वसेदिति काकुः ! अन्न द्वितीया पतिवस्दू- 

पमा"! ादल० 1 २५॥- 

भि # 

२९ दे विष्णुन्नि { स्वरचुत्रहाऽमावनिवस्थमानसंपदूं जननं 
छर देवनाऽपधनेनाव्यनता श्र न चिष्ठनीति यनाऽ्ाप्या क्लीणः शराराणाभुदरे श्व(सनियोध्रोपनता पीववा कियःकाटपनं ह 
श = व्काखपयरे तिषठ वि वित वचनेन समर्ृन्नाद् । न्त प्तष्ठ 

= 9 
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कल्याणे भवती करोति भजतामेका ऽपि छोकाऽग्ब पव 
संभूयाऽपि च देवत्ताऽन्तरतेर्तदिषातुं क्षमम् । 
राकाचन्दरिकया कया ऽपि सुकरं विश्वप्रजाऽऽहादनं 
नैकामिरननु तारकाभिरपि वा नो शक्यनिष्पाद्नम्॥२२॥ 

कटपाणमिति 1 हे रोकाम्ब ! भरती एकां ऽपि भजर 

कट्यां यतरोति एतदेवताऽन्तराणां अन्पदेवानां शतैः 

सम्भूय पिलिखापि विधातुं न स्षमपर 1 टष्ठन्तः-कया ऽपि 
राकाया पौर्मपास्याशन्दरिकया पुकरं ` यदिष्वभजानां सैम 
नानाम् आह्वादने तन्नु \ नेकाभिकहुमिः) नशब्देन घुप्ठुपेति स" 
मासः \ ताराभिनैक्त्ः शक्यं निप्पादनयुखादनं सस्य तन्नो 

` भदति ! अत्र (कामं नृपाः इतिचद् टृष्टन्तालङ्कारः ! शादल- 
बविष्छीहदि० ॥ २२॥ 

ननु तव पदाऽम्भोजदन्देः निविष्टमना मना- . 

गपि वितनुते देवेष्वन्येषु मेदुरमादरम् 1 

२२ हे कोकाभ्य \ एकापि त्वं सेवमानानौ यत् कल्याणं करोषि 
५9 [4 1 [ „3 (> (2 [+ ५.१ पतदेवतान्तरदातेर्भिद्धतैरदि कलु न दकयमिति पकयापि पूर्िमान्यो- 

र्छया खक सकरलोकार्डादनमनक्षासिस्तारसिः संभूयापि न 
खुत्पाद्मित्यनेन खम्थयन्नाद् 1 

॥ शदे कमख्वात्तिनि | तच चरणक्मलद्वये समासक्तमानसो 
भप्यु देवे घनमाद्रं कृते नज १ (रे किम्. ) इति सुरे 
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कषितश्रुदुे खव्धस्वादो रसारुकपहे 

स्पृहयति पिकः कञ्चाऽप्वासे करीरदखानि किम्।।२३॥ 
नन्विति ! हे कञ्नाऽऽवासने ! तव षदाऽम्भोनद्रदे निविष्ट 

मनो येन स नरः गनागीपद्पि अन्यदेवेषु मेदुरं सान्द्रम् आदरं 
वितलुते नञ्च वि्तास्यति किप {१ रएरान्तः-रख्छितः पुन्दर- 

श्वासौ स्छदुखः कोपङश्च तस्मिन् रसारुकस्याऽऽस्रस्य पये 
ङन्धः पराप्ठः स्वादो येन सः पिकः कोकिलः, करीरः नै 
परी" इति रोके, तस्य दलानि पणीनि स्पृहयति फिम् इति का- 
ऊुः } दृष्टन्ताऽलङ्कारः 1 हरिणीश्तम् ॥ २३ ॥ 

मातः पत्रे गल्युमयेतुकामो 
मुक्त्वा कस्तां मानयेत् ु्रदेवाच् । 
्रोढं नं प्राप्य सिन्धुं तरिष्यन् 
कारस्तम्बाऽपलस्बनं कथिकीर्पैत् ॥ २४ ॥ 

मातरिति! द पातः ! पे ! त्वाँ सुक्त्वा सक्त्वा परुं 
परणमस्पेतुमतिक्रमितुं कामो यस्य सः कः पुमान्. कषुदरेदयान् मा- 
नयेद १ मान प्ूजायामिसस्मास्कैरि विषिलिड् 1 दृणए्न्तः- 
सिन्धुं तरिदुभिच्छ्तरिप्यन्नरः मोदं नावं पराप्य काधक्ल- 
स्वस्य आङम्बनपाभ्नपं क छे १ न्न को ऽपीति पावः 1 दएठन्ठा- 
सङ्कार । धाङिनीदट० ॥ ९ ॥ ॥ 

कोमले च प्युतपद्छधे भ्रा्ासधष्दः शोको वणप ध 

फिशमिच्युक्तया ददीकुषश्नाद् । + 
४ दे मातः { फमल | ममरस्वमिच्छमू रत्वा चि। 

= ६ द दाय मित. 
सदेवान् पूज्यत १ शति, सयुद्रखुचठितीघः फोवा मदत थ 
काण्वृष्डाऽ्वरस्यने कतुरिच्छेदित्यनेन खाधयत्राह् । , पप्य 

< 
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संदत्ते सकरद्चिता ऽपि भवती साम्रा्यमल्यूजितं 
सद्भिस्तु किमरित देवि बहुघा ऽप्यातिनितरववतेः। 

“ सरिसद्धि सचरीक्षितो ऽपि दाति श्रीरामतेतुरेणा- 
सर्थः को स्ति तटाकतेतुरातकैरश्रान्तदैरपि || २५ ॥, 

समिति । है देवि ! मवती सङक्ृदेकवारम् अचिता ऽपर अ- 
सयूरमितं विपुरं साम्राज्यं भन्दते त्वत्तः भितेषु आ- 

सेविरैरीप किमस्ति ! नेति भावः 1 दृष्टन्तः श्रीरामः सङृ- 
व रक्षितो ऽपि इणां समिद्ध पचि्तशद्धि युक्तिं वा विक्षत, 
सतः अश्रान्तं सततं दैप तटाकानां " सरसां सेतुशतकेः क 
ऽर्थो स्ति {न किमपि प्रयोजनमित्यर्थः! पतवस्तुपमालङ्कारः। 
एादृविक्रीडितम् ॥ २१५ ॥ 

देवि खत्पदप्यवन्द्नधना दुदवत्तोपासना- 
छ मुग्धवभूकटाक्षतरखं नेवाऽद्रियन्त घनम् ॥ 
वेधा क्छिपचित्रसष्टिपटुधीरथेक्रियादृरगं 
व्ामोराऽऽवहमन्द्र्जाख्कजगच्वि्रं किमु शछाधते॥२६॥ 

देवीति \ हे देषि ! तच पादपद्मस्य वन्दनभैव धनं येषां 

१५ द दैवि.\. स्वमत पूलित्ापि.अविभ्रण्यं स्ा्नाज्यं चिन 
शसि, त्वि तररयहधा सकिरदेवेः फिम.( फलम } सस्ती रमयः 
खनुद्रसेतः तरद् दोऽपि अद्यहत्यादि दुरितदूरीकरणलक्षणां सिद्ध 

( ने र त दाति, सरसतुण्त िरन्तरदटेरपि पुरुषाणां कि प्रयाजन ल्िष्य 
तीश्वनेन दटयच्छद्ध ॥ 

श्६्ष्ट देवि १ ताचकचरणवन्द्नमाश्रनाः जनाः देवतान्तर $रा- 
धनस्छमालाण्वक्त नन्ादढाद्धनाऽचखोाकन च्ल धन न मानयन्तीनि वि तिधा 
९ असम्मत निरथेक मोदाञ््वदनैन्दरजाकिकप्ः 

द।-एतम सत्य कक चममामिनन्द्ति, ष्टिएमिन्सुक्या पोपपक्नाह् ॥ 
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ते नः दृष्टानां घुद्रणां देवतानाष्यासनया ` खम्धं तथा षठ 
उधवपूनां कटाक्तचत्तरर धनं नगोऽऽद्िषन्ते । दृषटन्तः--ि- 

एपानां सुतरना्ना चित्रायां खष्टौ पटुधीः फुलबुद्धविषा ब्रह्मा 
अर्थस्य जखदेः क्रियाया श्राहरणादिरूपाया; दूरं च्छति 
{िरूपयोगी स्यथः । इनद्रनाखं तिरते, पािकमिस्यर्थः । निश्च 
सक्षधरतादिभ्य इति उक् । तच सजगन्मोदहाऽऽवदहं चित्रमिति 

श्लाघते किष १ नेति मावः । षृषटन्ताऽकङ्कारः । शद्विन 
दितम् ५२६॥ 

सत्यप्यागति संश्रितान् करुणया सक्षि तं से 

क्षोदिष्ठादपराधतो ऽपि मजके कुप्यन्ति देवाः परे ! 

छेत्तृणामपि तापमन्व हरते शाखी निजच्छायया 
गाटस्पशेत एव्र पोषकरमपि घ्रन्ति क्रुधा पन्नगाः ॥२७।४ 

सतीति ! दे रमे ¡ आगसि सत्याद कृते सतीति भावः। 
सश्रतान् करुणया तवे रहसि, परे देका स्ोदिप्रादतिक्द्राद । 
श्यृखदूरयुरे्याव्ना सष्घुः \ अपराक्तो ऽपि कुष्यन्ति } ष्टा 

न्वः--दे ऽम्ब ¡ श्राखी रक्त! निजच्छायया छेदनं स्च्छेद्- 
कानामपि ताप हस्ते, पन्नगास् यष्दस्पक्षनतः दषएठाऽऽम्भन- 

प्रण) पोषक्मपपि छधा चन्वि हिखन्दि ! दएटन्वालद्यरः ४ 
शरादूलविक्र!० ॥ २७ ¢ 

७ र्मे | स्वस्दअपयशे सल्यहदि माभिनान्ः दषा रक्चसि, 
परे देवाः शषुद्रतमाद्प्यपराघद्सघके कुध्यन्तीकि को निजच्छेवृ 

(^ त 
नामि तपः स्वच्छाययः दर, स्व्पास्तु निजगाद्वकमि गादस्प- 
मरान्नादेव कोपेन न्रन्तीति वचचेन साध्यश् ( 

(> 
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सुभूयानायासः एरमगुरु दुर्ैवतज्ञपां 

प्रयासः क्षोदीयान् फरमतिमहंत त्वां तु भजताम् । 

लपिष्ठो खाभः स्याह्छवणवगिजां श्रान्तिरधिका 

फरुत्यत्पो यज्ञः फरमरुघ कूणिजाम् ॥ २८ ॥ 

छभूपानिति । दुदैवतुपा यक्षिण्यादिेविनां पंसार अ 

यातः भूयान फले अयुरीपत्, स्वां भजतां ठ प्रयासः स्ोदी- 
यानयल्पः फटम् अलयन्तं महत् । एनत उभयन्नाऽपि-षणबः 

रिजां छवणविक्यिणां ऊभिः रयिषः अत्िखघुः भ्रान्तिर- 

पिका, कपूरदयिजां यतरः श्रसपः श्रु फलम फर्युतपादर्यात। 
टणएन्ताकङ्कारः 1 िलरिणीरत्तम ॥ २८ ॥ 

स्थारनु श्रेयः स भजति रमे यः पदं तवत्कूपाया 
वाधोदरकं विमवमुपयात्यन्यदेवोपसेवी । 
दृष्टान्तो ऽनत्ये गिरिशमजनप्रा्तमूतिवैशास्य- 

स्तद्भयाता ऽऽये तव करुणया रन्धनिष्कम्पसम्पत् ।|२९॥ 

हेरे! यस्तव कृपाया; पदं स; सास्तु स्थिरं भ्रयः 

" २८ वुष्दैवतासेचकानां परिथिमो मदीयान् फलं चाऽदपं, स्वां 
मजी तु कतिस्तोकः धमः फलं स्वतिमदत्, दति रचणव्यवदारिः 
णां सामे ऽतिशुद्रः परिथधपश्च भूयान्, कपूरव्यवदारिणां ठ थलः 
स्वस्पो खामश्च मदीयानिस्युक्तया ददी र्वन्नाद् । 

२२ हे स्मे  यत्वत्करुणामाजनं स स्थिरतरं कल्याणं भजते, 
अन्यदेवाराधकश्च विनश्वरे विमचं प्राप्नोतीलय्राऽन्तिमे दिवमज- ति लः >+ श न्तमा्नदयरद्वसा रावण, आदिमे च स्वदवया ऽ$सादिंतस्िथय- 
खम्पद्वा्रणाभ्नुजो विमीषण्दे दान्त इद् 1 
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भजत्ति, यो ऽन्यान् देषासुपतेवते स "तु वायो नाचः उदर्ण उ- 
त्तरफरं यस्य ताद्विमचम् उपयाति । अच्राञन्ये बाधदिषये पारि 
शस्य भजनेन प्राप्रभूतिरुन्धसंपदकष!ऽऽस्यः, अध्ये संपत्स्य 
तव करुणया छन्धा निष्कम्पा सपयेन स तद्भाता विभीषण 
इत्पथः । कान्यलिङ्गपलङ्कारः । श्ाैलविक्रीदितं त्प ५२९॥ 

^ खां सात्तरुपासीना न देवतान्तरमुपासते सन्तः । 
र्व्ये निधौ निरव कद्यसेवाव्यथां सहन्ते के ॥३०॥ 

इति श्रीमहेङ्टाऽध्वरिविरवचिते श्रीमहछमीसदृसर 
देवतान्तरपरिसहयास्तवको विशः ॥२०॥ 

स्वामिति । हे मातः { छाप उपासीनाः सन्तः साधवः 
देवतान्तरं नोपासते 1 दएन्तः--निरधो निधौ छम्य सति' 
कद पस्य कृपणस्य सेवाया च्पथां के सहन्ते? ने केपीत्ति भावः 
दृष्ान्तालङ्कारः । गीतिदत्तम् ॥ ३० ॥ 
इतत श्रीराव्जीमदाराजाऽपरना्ना श्रीनिवासपण्डतेनं धिं 

रचितार्यां वाख्वोधिन्याख्यापं श्रीपषटक्षमीसदस्रटी कार्यं 
देवसान्तरपरितङ्घयास्तवको विदाः पूरणो ऽभूत् ॥२०॥ 

३० हे मातः { स्वामाक्षिताः साधवो ऽन्या देवतां न सेषन्ते, एति अक्षये वधी प्रतते सति रुपणसेवाऽ्यासे केषा सन्ते ? एवुक्ता ~ स्िसीकुवरस्तयकं पूरयति । । 
इति श्रीमाननरद्छुपास्यतेलङ्मशाखिविरचिः 

सदस्ाऽचत्तरणनिःभेणिकायां परि 
स्तेचक्ः. ॥ २०] 

"90 

तायां ठष्षफी- 
ख्या 
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अप दफाऽतारस्तप्रकः ॥ २१॥ 
(9.7 

दशस्प्यवतारेष पूर्ण व्रह्म सनातनम् । 
परमादु्ानिनः सवे स रामः चयते ऽत् नः ॥ २९॥ 

अथाऽत्तित्नेकविशघ्तयके भीदिष्णोरवतारदराकं यण. 

दस्तत्राऽपि शीप्ाछुघस्या पदे पणयपितं परथमनमनप्रध 

द्ष्तप्यवतारष्विति तष्ठङग दपोयन्पहलमाचरति-- 

दशञखप्यवतारेपु देवो यदूपसंश्रयात् | 
साधयामास कायौणि सतां तस्ये धिये नमः ॥ 9 ॥ 

दशस्विति । देवो विष्णुः दषासवप्यवतारेषु म 
स्स्यादिषु स्या लकम्पाः ख्पस्य सेश्रयारसंदन्धात्सतां साधूना 
कापौणि सेपादयामास व्ये श्रिये नमः । भ्रत्र स्पेत्युपन- 
पणमन्येपा) तच तन तत्र दशयिष्यते । यया ततीयनश्छोके खद्- 
दषं मास्सयं वपुरिति । उदात्तालङ्कारः । पथ्यावक्त टतम्॥१॥ 

देति खदाङब्धद्यारसेन 
देवेन मास्स्यं वपुराधितेन । 

1 

१ साम्प्रतं दरोदास्वप्यरनःरेषु रमसम्बन्धरदेक तत्कर्म 
पदनसामथ्येमिति शद रेनसुततन द् शाऽकतारस्तयकेनेषविरोन तुष 
चुरादो मणचानू दरियेदरूषाश्ययादेव सज्जनातां काथोणि सम्पाव्- 
यामास तस्ये भिये नम इति मङ्कलमपचरति ( 

२ देवि} त्वत्तः परास्कषरणारदेन यर्स्यमूर्निना सगववा करौ 
सष्तिः ( धे्राटकयुक्ः ) सपि बरह्मा जनश्ुतिस्वम् { परि- 
स्टुरितयेदन्तं, धोतराटकऽमाववस्वं च ) अनीयतेनि अष्श्टुनिमतो 
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आथर्यमटशरुतिरप्यनएट- 
श्रुतिच्मापदयत प्रजन्मा | २॥ 

देवीति ! हे देवि ! तत्त; आङ्ग्यः पष्ठः दवारो येन 
तथा परस्यस्येदे मास्स्यम् । तस्येदपिञ्नण् } षपुः षरीरमाधि- 
तेनाऽऽस्थितेन देवेन विष्णुना कर्णेन अटौ श्रुतय! कणाः 
यस्य सी ऽपि पश्जन्पा कमखाप्तनः ह्या) न अष्शचुतैयों यस्य 
इत्याश्वय ¡ अनष्टाः भाषाः श्ुतणो यस्य इल्येकरणेनाऽऽथ. 
यौऽऽभावः । त्ष भरनषश्रुतिलम् आपथत परा्तत्रानिस्ैः। 
मत्र दयारसाऽऽध्रयो ङ्ेयः 1 अयमेकः, भ्रप्रिमौ द्रौ इत्ति 
श$क्तव्रपेणे पर्स्याऽतारवणनषं । विरीधाऽऽभासाट० । 
उवजाति० {॥ 

भूषिष्ठं तव दृष्टिरेव कमरे भूतिं चिरात प्रोपितां , 
भूयोप्यानयति क्षणादिति चरणां व्यक्तं वुणावारिधिः । 
देवस्तावकदृष्टिरूपमनयं मीनाऽचतरि वहन् 
धात्रे ऽदत्त सर्त धियं श्ुतिमयींदैत्याऽपनीता पुनः | १॥ 

मुविष्ठामिति \ ह कमरे { चिराव् प्रोपितां गतां मूर्ति 
पूणावारिपिः कृपासतिन्धुः त्व दृष्टिरिव प्तणात् वृणाम्रू आनय- 

+टशुनिमस्वाऽमावाऽऽपाद नमाश्चयेकरमिति वेण बदृन् बया नि. 
स्योषस्थिनचेदोपे ऽक्रियतेसयाह ! 

इद कमे { शयोर्दधिरैरिरने दथ्ि्णां चिराऽ्वगनां गसो 
सम्पद् क्शणात्पुनरानयतीनि हेनोदैरिमेरस्या ऽवत्तरि निवोषं त्वद् 
इदतेः सूपं स्पष्ट यदन्ः (त्वन्नस्य (मस्य तददीतवाद् ) दलया& ग्व 
वेद्मर्वी सञ्जनसस्पत्ति ब्रह्मणे ऽद््षयाद् । पहता 
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स्यमयमचिरादताऽमराऽरिः 

स हरिरूवाह् 'वराहदिव्यरूपम् ॥ ६ ॥ 

रसति । ई मरां्नाऽऽख्ये ! उरा टृहि सखा बहन 

सन् तवांशभूतामिलां भूरिं द्विरमि धवुिन्ुदिीु १ अश्नभू 

तते भ्रमाय विष्णुपुराण परशरः-'यदा च भागेवो रामस्त- 

दा मुद्ररणी सियणपति। सो ऽये दारः हताः भ्रमराणाम् अर्षः 

शतरभूतदैसः येन सः अवचिराच्छीप्रं बादरूपं दिव्पदेभ् उ. 

वाह् दुधार ¡ श्रव छासुग्सि बहन्नपि न स्वरपङ्गपरिपुिरिपि 

अमूं तरौ) शिराम कंतु ाद्धदेमेव वराहः अभरत्, बाराहर 
पेण नस देष्राऽ्द्कुरषार्णातस्छुकरसवामति भवरदाश्नयमूल- 
भूत एव बरादाऽचनार् इति भावः} उसक्षालङ्कारः 1 पुष्पि- 
साग्रात्तप ॥ ६ ॥ 

दैतेयेन बलात् पयोधिजटरं देवी मही प्रापित्ता 
मातस्ते स्वरस भावमेव यदगदेकोदरस्थानतः 1 
तस्मादेव कृताऽऽद्रेण तरसा दामोदरेण. स्यं 
द्धे ऽसौ कुहनावरा्वपुषा देवेन दंाऽले ॥ ७ ॥ 
(कव 

1 देतेयेनति । हे मातः { दितेरपसं पुमान् देतेयो दिर्ण्या- 

रादुत्राहाऽदेवयादसूेणाऽ वति इति स्वदेरमूनसूमीधार्णाय चसा- 
हरूपणाऽचनतारस्याह् | 

~ शव ७द मान दैः र विजटर इमान 4 स्येन ( दिरण्याद्चेण ) पयोधिजटरः दठात् पावि- तामदी य्यदु"दनपृन्रपयाच्ज्टराऽत्रस्यानादु यत्ते भगिनीयं 
त् ङ्क द उ ज् द 

्रपत् तर्म्प ५ > ज्व न च १ द् रादमूर्तिनामगः = 
मेषदरण भर | ` ~ ए = ४५ = 
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ऽश्षरूपततन ! सभ्यो दामति ठक् । यवस्मादलाखपमेऽ- 
ठर पध्यं प्रोत भापिता नीत्रा तत्तस्मात् एकर च कदुद्रं च॑ 
तस्घ्यानं च) तस्मादिति ततः, ते सक्या स्वधाव भगिनी- 
स्वमगासखाप, तप्पादक हनोः तरसा वेगेन कृतः आदरः 

सत्काये येन तेन द्ापोदरण तत्सेहकेन देवेन ङुदहुनपा \ इ- 

हना दम्भचयोयार्मित्ति विष्व; । यद्रराहुस्य शुत्तरस्य वपुः श~ 
शरं तेन भसौ देषी रष्डाऽखले देष्टरयामव दधे धृतेति। अत्र 
सद्धगिनीखाऽऽश्रषः । उसम्षारुङ्कारः । शाैलदिकी दितं 

"दृत्तष् ॥ ७ ॥ 
अय दृसिराञचर्तारः -- 

पर चक्ग्तो ृर्िहवयुषः प्रहादसं्केशन- , 

करुराऽपुण्यदहिरण्यदेदहेदरनवेखाऽतिवेखादयः । 
सोषाऽभिः शमितस्लया चत् पयोराद्येकशोष्यो ऽपि त- 
सुत्या, शक्तिरुदेति कारणगता प्रायेण कर्यष््पि॥ < ॥ 

पमे इति ! हेपममे | ना सिह इव रिह । उपमितं 
उपाप्राहिभिरिस्युपपितिसषासः । तस्य वपुगस्य तस्य चक्र- 
शृतो विष्णोः पद्मादस्य निजभक्तस्य स्तने पीडन 

रुरः भुरव पापश्च यः हिरण्यः दिरण्याञुरः तस्य चे- 

7 

-~------~ 
् 

८ दे पञ्चे } नरहरिशररस्य चनपाणेः अहाद् पोदाधदु दपण 
पापिषठद्िरण्यकरिषषुः्रसविच्(स्णस्दमये ऽतिमा प्रोदितः समुद्र मात्र 
श्यमर्मयो ऽवि शरतवश्नस्त्वयः ब्रद्चमित एति कारणगनं सामयी 
काय परायणः संक्रामनीस्युक्तया समयन दयोविवपतप्यो ऽपि { बि 
श्रचयद्धो ऽपि ) ददसि पयोिपुञया स्वया शमित श्वय 
तमया ॥ 
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हस्य दङनायाः वेकायां सपे श्रतिः अल्यन्त्ः 1 अत" 
बेटभृणायर्थवमरः 1 उदयो यस्य स रोपाऽप्निः, बत रि 

(का [~ ~+ ~> ~> दति सपय, पपोरािना एकमद्वितीयं पोषयितुं योग्यो ऽपि छया 
तस्य पुष्या धोपितः । तस्मादत्र कारणगता शक्तिः कि" 

सप्युदेतीति । भरनाऽवतरि भवत्छृतरोपाऽगनमनमूलकथष ज 
गहः पुलि । समाऽरयान्तरन्पाप्तावरङ्कारौ । शरादिः 
भीटिशट्सम् ॥ ८ ॥ 

शरण्यभतां शरुतिरिन्दिरः या 
हिरण्यवणी हरिभीममाणीत् । 
सा दिव्यस्य हिरण्यभेन्तु- 
निःशङ्कमड़े रमसे कथं त्रम् ॥ ९ ॥ 

श्रण्येति । हे इन्दिरे ! यां श्रण्यभूतां रप्तकभूतां भियं 
दिरण्यवर्णी हरिणीम् इति अफाणीद्धमापे 1 विरण्पर्णी ह- 
रिणीपरिति श्रीषक्तभाष्ये हरिणीं रदर्णा हरिणीरूपधरां 
वा हात श्रमः तः । पि च कतरेव श्रीभृला ₹रिणीरूपम- 
रण्ये सञ्चचार ह इति वामनपुरा्णयं वाक्यषुदाहतम् 1 सा 
ह्रिणीरूपा सं दिरण्यभेतुदिरण्याऽघुरदन्तुदिव्यतिहस्य अद्ध 

९. हे इन्दिरे ! श्रुति; ( धदिरण्यवणौ हरिणी'नित्यादि धीषुक्त* 
खूप ) जगद्रद्तिकां या स्वा दरिणीरूषाभवोचत् सा त्वं दिरण्यमेचतुः 
( दिरिण्यकशिपुविद्ारितुः, छत्रणैनाद्चफस्य च ) दिष्यसिदहस्य 
( इसिद्दष्य, अष्ठकेसरिणच्य ) उस्सङ्ध निः कथं रमसे १ शति 
दिरष्यवर्णाया हरिणीरपाया जगद्रक्िकायासते दिरण्यमेतु सगा, 
रिरूपस्य भगवतो ङ्ध निर्भयाऽवस्थितिरार्यैजनिकेति षटदृन्. द्- 
सिद्ध विराजमाना मचदी जगद्रक्षिका भवतीत्याह । 

` पमरवमन्दि षि ९३. षन प व््तलम्न्तला \ पुण भ्रघडूत पाड । तदनुसारिणी बालप्रोपिनी \ 
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निष्कं निर्भयं यथा तथा कथे रमते १ कथं क्रीडपीययैः । भ- 
मागविततेषाऽऽभास्ाऽरङ्ारौ । उपजातिदत्तम् ॥ ९ ॥ 

अव्रनमेव सदा करयन् गज- 

व्यसनभङ्गकृदद्भुतकेसरी । 
हरिणलक्षणदष्टिरथं त्वया । 

ऽप्यवलया ऽम्ब गुणेन वशीछतः । १० ॥ 

प्रवनेति । दे ऽम्ब ! अपम् अदट्टुते्तरी श्रषपा वकर- 
हितया सिया च तया गुणेन तन्तुना सौन्दर्यादिना वशीह्तः 
स्वाथीनीक्ततः । अद्ुतसमेव पकटयत्ति-स तु पराकृतिः सदा 
वनपरण्यमेव कलयन् स्वीडन, अपं तु वनाऽमावमवरन र्षभ 
च कयन्! स मनमद्ङकव, अयं गजव्यप्तनस्य भद्करव गजर्- 
कषक इतति । पुनदैरिणवचार् क्रणं यस्याः सा दृष्टस्य, स हु 
हरिणभक्षणदष्टः, श्रमे दरिणानां रस्ये दष्टस्य प इत्युत. 
त्वम् । ऋछपच्यत्तिरेकविभापनाल्ङ्कासः । दुतव्रिम्विदं ह. 

त्तम् ॥ १०॥ 

-~------~ # 

९० दे अम्ब ! सदा अयने ( रङ्लणं, विषिनभिक्नं च ) सीङवन् गजकपसनम ङ्गक { गञेन्द्रमोदकारी, करीन्द्र दुःखनाण्कशच ) ष्ट, रिणलक्छण्टः ( दरिणवत्सुलणनेत्रः, रलयोरेकयद्धरिणरस्चक 
द्थोनश्च ) अयम् भद्धुनकेषरी ( दरिः, सोकोन्तस्वारिवः सि. दश्च), अबलयि ( सियार, बलरहितयापि ) त्वया { गुणे 
स्वन्दयीदिना, रज्वा च ) चद्रिन दति च्छेमेण सीकति ध सि ऽदुनचस्त्रदाित्वे मतिपाद्यन् यररदितया ऽते ९ 
ज्ज्य चशीष्टन इति माश्चर्यन्तिरं अद्य तत्पल्या ? । १ 
न्द्याद्रेशूगेन वदरत द्याह | ह स्वा नजन 
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हर्षो ऽयं हरिरिति वचस्तस्य नाऽभूतपूर्य 

न प्रहादोपचयकरता नो दिण्याऽङ्दखम् । 

तस्मादस्मनननि परमं विस्मयं ते विधातुं 
नाथो (पूवं क्रिमिह जगृहे नारदं शरीरम् ॥ ११ ॥ 
द्य हत । दे ऽप्मजननि ! अपं पूष हारिः पदानी दयो 

चररसिह् इति वचो वक्व पुपर धूतं ,भूनपूर, सद पुपेति पुष्प 
समासः । तन्न भवतीर्पमूतपूत् नवीनं न । दक्षः केरी ह~ 
रिरिल्यमरादिति भावः एतम ऽप्युह्यम । पुत्रं यथा महदस्य 
ऽऽनन्दस्योपचयकरता ऽऽधिक्यकरकसं तथेदानीं प्रहादभक्त 
स्योपचयकरता, पूर्वं रण्यस्य स्वर्णस्याऽङगदे वाहूभूषणे यरः 
दारमी हिरण्याऽसुरस्याऽङ्ं प्राति खण्डयति तस्य भावर्तत 

तस्मात्ते परमे विस्मयं विघातं नायः हरिः अपूर्वं यत्र स्वरू 
तदेषाऽबताराऽन्तरे ऽपि, अथ च नारिं नरर्िहारकं शरीरः 

इ जगदे । छषपूवररूपोसेक्षालङ्क राः । मन्दाक्ान्ताततम् ॥११॥ 

तत्ताटक्षहिरण्यदाननिरतो मक्ताऽभिरक्षाछते 
सत्कीर्तिं हरितां मुखे खर्जनत्रासाऽपवहामाश्रितौ । 

१९ दे गस्म्जननि } अयं दरयष्लः लिः ( दर्चिददरूपः ) हरिः 
(८ चिप्मु , {सिद्व ) इनि चचन ( "दनैः केमरी हरि रिथिषंरूप ) 
तस्य (सृिदस्य अभूनपूतै (नवीय) न मवात, प्रहादेषचयकरना (प्र 
इष्दुनएम कददिरण्यकिपुदुनङ्ाद्ध करटं, सतोपवर्धकत्व च) पृष 
न, दिर्यथाङ्धदत्व ( दिरण्यकिषुशरीरविदारकत्वम, सुवणऽ्डद- 
युक्त च ॥ मपवे न, तस्पात् अयं चृसिदस्ति परममाच्चये विघदु- 
मभूतष्३ नार सद् शरीर जणे ऊ हमि्युरपरक्षते ! 

१२ दे देवि 1 तचाद्तस् दिरण्यस् ( हिरण्यकशिपो , सु गणंस्य 
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किं चोदच्वदनेकपापर्रणन्रीडोचिताऽऽरलोकनौ ` 

देति स्तौमि मिथः समानचरितौ दिव्यौ युवां दस्पती॥१२॥ 
~ तदिति } दे देवि ! देवीति तच तत्तादृन्न च तद्धिरण्यं घु- 

वी च तस्य दानि वितस्फे, देवपक्षे स चाऽपौ तादक्षश्च हि- 
रण्पाऽघुरश्च तस्य देनि खण्डने च निरता, एवे मक्तानामभिर- 
काष्न र्गा खानां जनानां चराक्ताऽञ्वहां ररतं दिशं 
चख स्थितं ष्कीर्तिमासनता, पते बुद्च सपने सत कीर्तिः प्र- 
सादो यस्याः सकाणात्ता दसत सिदतामाभितः) कि चोदश्च- 

, न्ति यान्पनेकाति पापानि तेषां हरणक्र(डायाप् उचितमाखाकनं 
यस्याः, पक्षे उदजताम् अनकपानां गजानाम् अपदरणक्रीड।या- 
यिचि प्रालोकने यस्य सः, मियो ऽन्पोन्ये समाने चस्ति ययो- 
स्तौ तौ पसिद्धौ दिवि वौ दिव्यौ युवां जाया च प्रतिश्चद्- 
स्पती 1 रानदन्तादित्वास्ताधुः 1 स्तौमि | शछेपोपमालङ्कासै 1 
श्ादनविक्रीडतं इत्तम् १) ९२॥ 

अय दापनाऽवतारः- 

वक्षःस्थामपि वरर्गिताऽनुखुतये कृष्णाऽऽजिनेनाऽऽवृणोद्' 

देवस्त्वामिति वभयन्ति कति विदटरूमो वयं चन्द्र 

1 ̂ 

~ 

च) दाने (खण्डने, वरित्तरणे च ) निरतौ, मक्तजनरक्षणाय ५ 

मीतिण्द्ं सत्कीति ( साधुकीतिमरती, समीचीना कीश्रिच ) हर्ता 

(लां, दिं च यु (आनने, सर्म च) जाध्नितौ, कि च क 
वञनाम् सअनकपानाम्(गजानाप्)अपहरणस्य, अनेकों पापाना 

रणस्य च क्रीडाया उचितद दोनो दिव्यौ जायापती युवो मिथ कि 
५ सीमि इति दरनिद्स्य रम^याश्च देण साम्यं प्ानिप- व 
ˆ १३ द धन्द्र ववो दरवसःखलाऽ्सितां घा यमि 
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भव्यं वामनरूपमेत्य भगवान् भाग्यं हरिष्यन् अठे- 

रेने कुमगोचरं श्चुमपुषां त्वदीक्षितान।मिति ।। १३ ॥ 

वक्ष दति हे इन्दिरे ! कति चिद् कवयः वक्षःस्थं हरा 
ला विताया व्रहमचर्भस्याऽनृद्तपे ऽनुसरणार्यं देवः छ 

ष्णाऽजिनेनाऽभ्टणोदाच्छादयति सति बणयन्ति । चयंह्भ- 

गवरान् वामनरूपमेख माप्य घलेर्भाग्पं हरिण्यन् हतुभिच्छन्. सत्र 

शषपुषां कर्पाणक्रारकाणां तव वीक्सित्तानापर एनं बह्म अगे 

चरमनिपयं करतुपादणोदिति ब्रूमहे 1 अत्र तवाऽऽ्छोकाऽपराप 
भ्राश्रयः 1 अपदूमुस्पल्ड्ारः। शादृलमिक्री।ढतं टरत्तम् ॥१३॥ , 

वर्भिलवमभेवसुते वहता ऽपि गूढं 
वक्षःस्थङे न निदिता वनमालिना चेत् । 
कलीण्यदास्यत पदान्यपि. याचते ऽस्मै 
कस्मानगच्तयतया च विवृदधिरेपाम् ॥ १४॥ 

बणिल्वमिति । हे ् रयवघुते ! वर्थ बरह्मचर्यं बहता 
इपि बनपीडना हरिणा मूं यथा तथा वक्षःश्य्त निदिता 
स्थापिता न चेत्र याचते भिक्षते ऽस्मे चीण्यपि प्रदाने कः 

१1 

( प्रह्मचयं।ऽनु सरणाय ) रप्णाऽजिनेनाऽऽच्छादयपमासेति ष्ठे चिद्धणै 
यन्ति, चयं तु चामनरूपे प्राप्य स भगवान् वलेद्धनवेन्द्रस्य शुभं माग्यं 
द्ार्ष्यन् पन वाख द्यु भक्ारणा त्वद्वलोकनानामाविषयं खलु त्वामा. 

शरृणोदिति ब्रूमहे ध्या । ॥ 
१४ दै अणवस्ुने | ब्रह्मचारिणा ऽप्यनेन वामनरूपेण वनमालिना 

भगवता शहततया त्वं चक्ति निहित्ता नाऽमचिप्य्ये् तर्हि चाच्चयिन्न 
ऽस्मा पदृत्र्पासामतामपि सुचंको चा मदास्यतः कुतश्च पद्त्रथस्य को- 
कत्रपासमना हृनद्धस्मविप्यदृदित्ति चत्सांनिष्यादेवाऽत् तद्धाम इत्याद ए 
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[4 

दास्यति ! च परेषां पदानां जगत्तया राद्धिः फस्पष्दपिद 

नेस्यमः अत्र न्णस्याऽशरीरस्य परमासन: शशरग्
रहणमन्तस 

पाचनाशसम्भवेन तद्धहणादौ शत्तयपक्नायाः प्रसिद्धसवयाच्दा- 

भयः स्पष्टः } वरसन्ततिखक्टत्तम् ॥ ९४ ५ 

हैतयदित्य हि कुमतिग्रहमहो वद्या च पुष्णस्तनुं 

मा्रदवाऽरजो मृषाबटुरधःपातं च दातुरदिशन् । 

चामाऽऽकारमगादधाऽऽवलिहृ
तो दह्यम्ब ते धारणाद 

धात्रा सञ्जगृहे तदस्य दितासम्पादकं पादकम् ॥१५॥ 

त्यादि 1 हे ऽम्ब ! देत्पाततमेषयुणप्रधानाकतो; पथ्याः 

छुरिसते च प्रतिग्रहं दानं च एर प्राप्प वृद्धया उत्तरो ततराऽऽधि- 

येन, ये द्र्यवधनेन च तं कषरीरं पुष्णच् पुष्टा र्यन् आ- 
५ न) ् ९ 

जीवश्च \ आजीवो जीविका बातो इत्यमरः ॥ गव्घस्य इन्द्रस्य 

कुरस्य च अवरजः अचुर्जः } यदीयोऽवररनाऽनुजा इर्यमरः \ 

मृषावडुः द्ाप्मिक्रवटुः कपटवड्श्व दातुयंजमानस्य अधःपातें 

पातालमपरन नीचैः पातन च दिन् । दिर अततिसजैने इस्य- 

१५ दे अम्बा रेत्यम् छग्रतिग्रदं (रय्वीदाने, निन्दिते धति 

ग्रह् च ) प्रप्य इद्धया तच पुम्णन्. ( ्रदृदधयसैरः, कु सीदाजीवश्च ) 

मोन्रच्रावरज. ( इन्द्राऽवरल-, कुलघ्राभ्नु जश्च ) छुपावद्धुः ( कपट- 

अदुः ) दातुचरछेर्य. पात ( पाते पतने, यघोगतिं च } द्विश्नू 

सन् वामाऽऽकार (सुन्द पऽएकारे,प्रततिङ्खाऽऽकार च)अगात्, तथापि 

 श्दये पापा$पहाचापस्तव धारणाद्रह्मणा शिवत्ासंपादकतं ( दीवकपता- 

पादकं, कट्याणकारिनालंपादकं च }) अस्य पादोदके म- 

द्ाङ्प क्विरसा जगृहे इति ्ेदेणाऽततिगर्दिनचरितप्याप्यस्व भ 

स्वपरणात्त तथा पाचिभ्यं समपद्यत यथा ऽस्य चरणोदकं ब्रह्मदेवेना- 
द्यतेति मगवल्याः पातकसापिहनने सामस्यौऽतिद्ायं प्ररि ति ध चाये भ्रत्तिपाद्यति। 
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स्पाच्छतृपरस्यः । तरार परुन्दरं प्रतीपं चाऽऽकारं दृष । वामौ 
चरगुपरतीपौ दरावरिखमरः। अगाच प्राप तयाप्यघावदी हरतीएत 

तस्यास्ते हृदि धारणात् रितरताया हर्तायाः करयाणस्य च 

संपादक अस्य हरेः पदस्य के तीं भागीरथीरूपं गोदारूप 
घा जयहे । अनर पातिन्ये तवाऽऽश्रयः 1 छपविभावन अलङ्का 

रो1 श्रादृखविकरी हितं टत्तप् ॥ २५ ॥ 

वासस्ते क बटो गुहास्वङनमप्याका्भितं, ते घनं 
भां जानीद्यघनाशनाऽऽद्रमये क्रं ते विवाहे स्पटा 1 

मासी मे दिश गां पदत्रसमितां छोकन्रयी सा ममे- 

स्यु्ीर्दिः्यवरेोरनिशम्य तदुरस्यम्ब लया सिप्मिये।१ ६) 

नास इनि! देवटो!ते वासोनस्ंके१ति्बांनापृष्टे तत्र 
चमतिरिसिर्थान्तग्करषनया युदया वामनेन) चरितम् \ ए- 

श्६्देषरो † तवर वासः (चखं)क ? इति वलिना पृष्टे चा- 
सद्रव्यत्य व्रसतिस्थानमिस्यथै परकट्प्य गुदा श्नि तपस्िजन- 
निवासयोम्म्थानकथनङूपसुत्तरम् । योगेजनष्टदयगुहास्वित्य- 

सिभरायः 1 प्यवंते घ्ने सन्द्रमद्रनमाकाद्भितं किम ? इति प्रश्नः । 

माम् अचनादरानादरं ( घनाऽमक्षकं, तपस्विजनाञुरूपरूक्षमक्षकं ) 

जानीदहीनि उत्तरम्. । अघास्ुरदन्तारमिति वस्तूक्तिः ! अथे } तव 
परिणये दच्छा$स्ति किम् ट इति पुनः प्रहुनः। मम खी मास्तु ह्यु च- 

स्म् मा ( रुक्ष्मीः) मे स्री वकतेते गास्तिमे विव्ादरुचिरिति घाप्त- 
चक्षत; 1 पद्रत्रयरकिमितां गं भूमि प्रयच्छ ऽर्पापि सा ऽत्पसन्ते. 
चणा म जग्चयरूपा स्य1{दुच्युत्तरम् ! पदन्यपार।मनायस्तस्या दर्म 

त्वया $ज्ञाकरूत त्रखाक्रयाप मन्पदचर्यामना भविष्यग्रोत्ति तथ्योक्तिः। 

दे मानः | इदयववेरूपा दिव्यवटोचोमनस्वोक्तीस्तदुरःस्यतया त्वया निं 
श्ाभ्यचदःसत, वाठप्रनरणुचातु्यण अरचत्त इतस्पाद्) 
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वम्र ऽप्यहयपू्। ते घनम् अक्षनप भक्षणपाङाह्िनम् इषं कि! मिति 
पृष, अपे दातः } न घनक्रिनष अघस्य पापस्याऽघापुरस्य च नाशनं 
च तस्मिन्नादसे यस्य मो जानीदि\ किंते नवाह पाणियी- 
उने स्पृह ! सुकते मे खी मा, भरयोजनं नात्ति, मा रक्ष्पीरूप द्धी 
मे दैत! परदवयभितां गां पृथ्वीं दिक घयच्छ, मा पम छोकानां 
चयी, निषद् भूदानमेवाऽरं मप भिष्ठुवरासधृकषिन कि प्रयोजन! 
मिति बयो ऽधः । आन्तरस्तु तयैव रोकग्रहयं करिष्यामीति । 
हति तरिमलम्मरूपाः दिन्पवरोः उक्तीरनिकम्य श्चन्वादहे ऽम्ब ! 

तस्य हरेरुरसि खया सिप्पिमे ईपद्वामः छतः । प्मिङ् इपद्धसने 
इत्यस्मादपि चिद् । वक्रोक्ति श्छपाऽलङ्कसै । शादृरविक्री- 
{ति रतम ५१६५ 

अय परथुरापाऽनतारः-- 

श्रीमाननिःस्व इवेष वामनतनुः प्रय्रहीदरां कना 
त्रिस्थं दुग्धपयेधिजे तव्र परीदासोक्तिभिरञ्जितः । 
अंदोनाऽपितसननिधिर्भगुपतो पूर्वाऽवताराऽर्जितां 
तमेनं पुनरपरे स भगवान्नूनं ददातरल्विज॥ १७ ॥ 

श्रीरिति । हे दुर्धपयोध्जे ! श्नौफान् स वामनतञुरेष 
ष्णुः निःस्वो दरिद्र इव कनौ गां परग्रहो स्वीचकार, इख 
तथ परीहामस्य बिनोदस्योक्िभिरटीज्तः सन्. श्रश्ेन भगु. 

१७ दे कीरोदसयुने { मीपत्तरप्यय वामनशरीरे दरि दव 
सप्र मामे (ममि, मुं च) प्रतिजग्राह चव परीदासवचनैदाज्लन- स्च पुरन अयेन ईतसनि सनो भगवान् चामनाचनारयाज्ितां 
तां मां वाने पुनः ऋचि { कदयपाय } दृद्ारिव्याह। 
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पतौ भारवे अर्पितो दत्तः सानिधियेन स सन् पूत्ाऽगरतरे बाः 

मन्ये ऽभितां सम्पादितां तमना शवं स मगवानध्वरे पुनः 

तिने ददौ नूनपित्ुसेहषलङ्कारः ! अञ तव परीदाप्र ए 

वाऽऽध्रयः । कषादूलगिक् डित ए ॥ १७ ॥ 
[न क म 

वाहाऽऽकलये भृगुकुलपतेर्वञ्जकस्पे कुठरे 
संभ्रमेषु त्रियुगसखि ते सन्निधानं मजन्त्याः । 
क्रोधोन्मेषक्षपितविमतक्षोणिपषश्रेणिरक्ष- 

्ीवोत्थाऽसग्बसणमसणं गात्रम्यर्थशोणम् ॥ १८ ॥ 

चादेति ! अय श्ाम्मवी “श्यामरूपे।ति गोढपादघत्रे | तया 

"्ञाम्भवी शुङ्करूपा स्याच्छरीषिद्या रक्तरूपिका । 
श्यामला इयामरूपा स्यादियेता गुग्राक्तयः ॥ 

इति देवीभागवतोपवृंहणे च । अत; भ्रीवियारूपां रक्ता 

सक्षते-दे नियुगमचि ! भेगुकुपतेर्भागंवस्य वाह्मषाः आकल्पे। 
सुजा वाहा च वारौ स्यादिति चिकाण्डयेपः । आकरल्परेषौ 
नेपथ्पाभियमरः । तथा संग्रामरेडु ईपदून चज वजकत्पः तसन्) 
ईपदसमाप्ताविति कर्पप्पयः । कडारे परो सन्निधानभनन्या- 

सते गात्र क्रषस्यान्पपण्यदयन प्षपताना दताना देमताना 

दातरुभूतानां क्षोशिपानां भ्रेणीनां पङ्कीनां रक्षाणां लक्षसह्या- 

१८ हे जियुगसखि परद्युरामस्य युज्ञभूपणस्वर्ये चक्ततुख्ये कुः- 
रर युद्धपु सानघ्यं मज्नन्त्पास्ते ्ाधाद याचना दतशङ्वराञज्जरयाजः 

ल्टुकण्ठनि.खरदुधिस्कादमीरधचतेचिकणं प्रारीरमत्यन्तरकवर्ण- 
मभूदिति निखगेरक्तवणांया मगचतोतनोः स्कवणरव राजर्खधिरङ- 
पसरम्यन्यदेतुकमित्युस्रेश्षमाण जाद । 
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काम्ये ग्रीवाभ्यः उधितेनाऽखना रक्तरूपेण पुखणेन “केकर- 

मिति, वेन मणं दिम्धम् श्र्यर्थम् अस्यन्तं शोणममृदिति 

नेपः । अनर परशौ तवाञऽ्रपः। उसेक्षाऽस्ड्कारः । मन्दाक्रान्ता 
इत्तमू ¶ १८ ॥ 

बिम्राणे स्वधितिं समिद्धरणत्तो मन्युप्रपोपक्षमं 
रेकेसासखविचक्षणे दपकुटेऽयाकरमसंस्थाकरे । 
भेजाते ननु दुषैटाऽथैषटिनि तवदक्षणा्गैवे 
सामानाधिकरण्यम्णवसुते व्राद्यण्यराजन्यते ॥ १९ ॥ 

विभ्राणे इतति! श्रणवघ्ुते ¡हे ुर्धटपर अर्थ भोजनं घटयति 
तरमम्बुद्धौ 1 तव वीक्षणाव, नन्विति वतक निश्चयेन चाम पारमैवः 
च्राह्मणानां कर्म भावो वा व्राह्मण्यं,प्रादणादित्वाच् प्प् } रा- 
क्र प्रपत्पे जाती रजन्पम् । राजश्वशुरादिति यति ये चाऽमा- 

वकमेणेपीरति प्रहतिभावः ! तपोभोवस्तत्ते ते च समानं तुल्यम् 
अधिकरणे धमी ययोस्तौ समानाधिकरणौ तयोभौन ईत ष्य- 
य्] मेजति निपतति । देवाऽ -व्रहमपते समिधां पलाश्चा- 

~~ १ 

९९. दे बुधदराऽयघटिनि, जणेव्ने | समिद्धरणतः ( समिधां पद्दाओानां दरणत, सम्यक् शदधादीषाद्रणाच्च ) मन्युपपोप्षमं 
( यागम्पादनसम्च, कोघव्रधंनसमद्य च ) स्विति ( यकाय 
थं, छुःठार च ) धिच्र'णे, रोकेखाखरविचक्षणे (जमति चोनाशाखनिषु- 
यो, सलोकस्य बरह्मणो ऽ चतुरे च ) उषकुलेज्याकमे संख्याक. रे { चषकुलस्य श्याना संस्याकरे सप्तसस्यासम्पादफे, दप छ ऽवाकरपेणः संसारे मरणकारके ) भारय व्वद्ीक्षणद् प्राह्य- 
ण्यक्षाभियत्वे उभे अपि सामानपयेकस्यये जजान शति व्ाह्मण्य नियत्वधारवटमानलमानदधिकरण्ययोक्त्वद्ी क्षणादेव पर्यु श 
भामप्रचक्ररण्य्वस्तेद्याह् } अ 
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दीनां हरणतो ग्रहणाद्धनोः मन्पोहस्य पपोपें क्षपं स्वति 
यज्ञाऽऽयुभं ८ सवरधिते मैनं दिस "रिति श्रुतेः । राजप समिदं 
अदीत यद्र समरं तस्मादिति 1 ततः मन्योः क्रोधच्य भपेपि 

स्वधितिं गरं विधाने । मन्युदन्य करत कुधीसयुभयत्राऽप्यपरः। 

तथा ब्रह्मपर रोके शमने जने बा । शद्धे व्याकरणाद्ौ 1 “मुषं 
याकरणं सन” पित्ुक्तखादस्प मुख्यं, विचक्षगे चतुरे राज 

पते छोकेशानामिन्द्रादीनामच्प्रयोगेषु विचक्षण चतुरे । पुन- 
ब्यपते वृकस्य राजधशघ्य इज्याकर्मगो यजनकर्मणः सं 
1 स्थाः सपाः । “सान्तष्ने गृदमधीपे"लादिष्च्ाह । अथवा इ- 

व्याक यजतिषोदनं श्रोत, संस्था: जुहातिचादनाः, सप्तपाक- 
-यज्सस्थ(रूपर्म त च । अन्यत्र दपकुर ज्याया मौर्या; कमणा 
संस्थां पारयां करोति तस्मिन् 1 संस्था ऽऽधार स्थितौ शताविय- 
मरः 1 अत्र अथटनघटने पटीयस्यास्तवाऽऽश्रमे तयः । शेपा 
लङ्कारः । शादूननिक्रीडितें उन्नम् ॥ १९॥ 

प्रथ रमाऽवतारः- 

पञचास्यत्वजुषा पुरा भगवता यो ऽसौ हिरण्याऽसुरः 

पञ्चय गमितः स एव जननि स्पधीऽभिन्रदाऽऽग्रहः । 

२० हे जननि ! पुरा पञ्चास्यत्वजुषा ( पञ्चवद्नत्वज्ञुषा, कह 
स्थ्ुषा च ) सगचता यो ऽयं दिरण्यकठिपुः पञ्चत्वं ( पञचक्लस्या- 
घत्व, मरणे च } पापितः स पच दिरण्यकशिपुः स्पर्थया प्रहृदाग्रदः 
सन् तद्विगुणाननो ( द्श्चाननः ) भूत्वा पुनरपि स्वद्धरणरूपाऽपत- 
ध्राञन्नना दश्वो ऽप पक्मुखस्य प्रमो; (रामस्य) चतुर्मुखस्य 
॥ चतुयुखवता असलणः बरह्याखेण च }) अरि देग्ध दति पुरा पञ्चा 
स्यन पश्चत्वं प्राप्तो दहिरुण्यकद्धिपुः स्पा द्श्ाननो ऽपि सन 



दुक्ताऽ्चतारस्तवकः २९1 £ ६६९ 

रवा तददधिगुणाऽऽननो जितजगद्धयस्रदागोऽभ्निना 

पे हन्त चतुमुखाऽखनिहतो ऽप्येकाऽऽननस्य पमोः२० 

प्यति! टे जननि ! पञ्चास्यतं पञ्चव्रक्रसं सिरस च 

पतते तेन भगवना यो ऽमौ दिरण्याऽपुरः पचतं पचसहया- 
त्वे मरणं च ! पत्ता पञ्चमावे स्यासयता मरे ऽपीति 

वेषः 1 गमिः मापितः स एव स्पथेया ऽभि; श्राप्ररो 
प्य सः, तथा तस्याः पञ्चनद्यः द्विगुणान्याननानि यस्य 
\) दशानन इत्ययः 1 भूखा ऽपि यूषः पुनः तत्र आगता ऽपरा 

धस््रेण बहना दण्धः) अत प्एरैक।ननप्याऽपि प्रभोः रपस्प 
चतुभुखस्याऽ्ेय, व्रहमाऽत्रणत्ति भातः । निहतो मारित इत्ति । 
अज दशाननन।े एकाननचतुराननाऽद्धक्पकरणक्रे तजाऽष- 
राषकरणमाश्नयः । उसित्ाविमावना पलङ्करः .1 ण- 
द्वि° ॥ २०॥ 

सताऽ्राऽन्वयशाङिना दशरथप्राप्तोदयेनाऽपि ते 
नेत्रापत्तित्रिवजिंतेन कमङे मुक्तदियेनद्रेण च । 

~-------~ 

पुनंरकाननस्य चतुसेखेनासेण द्र इति पूथलो ऽशोदनी समक पराभवो जात इति वदन् मिह $चनारे भगवता इतो दिरण्यकः- पुः स्पथया सचयानं भातो समवता सनेण स्वद्पराधकरणादू ब्रह्माद्तेणाऽघानैीत्ाद् 
२९ द कमले 1 सतऽद्वा$न्यशपछितावि ( सपतानाप्रश्वानां सम्बन्यलालिनादि, सयेराजानेनापि च ) दशरयम्राततोद्येनापि ( दशभिः स्थैः प्रा्तदद्धिनापि द्ष्रथ्ास्यनपनिजातेन च) स्तिविवजिनेन, भपत्तविर्जितेन च सुक्तद्धिरनद्ेण (यक्त गनेन, ८ चिचग्जेन््रेण च) तेनेत्ता ( नायकेन ) ते(दवपरातशुणो ऽनन्तपा- 
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निःसद्वथाश्वकुटो रथाऽयुतयुतो निःसीमपत्तिच्छट ` 

स्तद्रोह।दगणयकुञ्ञरगणो ऽप्यस्ता रणे रावणः ॥ २१ ॥ 

सप्तेति । हे कमते ! सप्तारवानां सप्तास्वस्प चस्याः 

इन्वयन सम्वन्यरेन म्रदोन शालिना शोभिना । तथा द्धा 

करथप्राप्तोदयेन ददरथराजक्रतोदयेनाऽपि । एवम् आपृत्तिवि- 

वलितेन ईषदपि पांतना विवितेन 1 पद्ातिपत्तिपतगेत्य- 

मरः । मुक्तः द्विन्द्रः गजः गजाश्च येन तेनते नेत्रा प्या। 

पूपपरतिदर्रीनि विकेपणान । निःमहयम भगानां इं यस्य 
सः तथा रथानामयुतेरदशसाहसुनः) पुनर्भिःसीमां पांचच्छटा 
यस्य सः, एवम् भ्रगगयः ! गयानीये तु गययमिसमरः । त 
द्धिः कु्लरणां गणो यस्य सों ऽपि शरणः रणे अस्तः । 

त्वदुद्रोदादेव हत इयत्र स्वद्रोहाऽऽश्रयः । शछुपवि मावनापरिक- 

रालङ्काराः । श्ादूनवि० ॥ २१ ॥ 

रघुव्ररछतशङ्काभङ्गदम्भेन रङ्का- 

मिषमुगडचिसमाऽऽस्वादनैः छष्णवदमां । . 

-~------* 

बात॑रस्परम्परापरिगतो ऽसद्धन्वाऽ्दवसरमदसदितोा ऽगगानीयवा- 
जिंगणो ¶पि रवणसत्वदपकारादू रसा विनाधिन इतति च्छ्येण घु- 
घन् स्वद्धरणेनाऽपकतौ रावणो गार््रणं विनादात्त त्या । 

करे देवि । लद्धायामामिषभुजां राक्चसानामपवित्रगदमक्च- 
णेनाशुचिः कष्णवस्मा (कमार्मगः, मग्िश्च) सत्या ( पतिव्रतया ) भ~ 
वत्या रामचन्द्रृताया राक्षसशरदोषितायास्तवाऽ्पाविश्यश्द्कययाः 
दूरीकरणाकपेटन स्थयमश्नौ प्रवेशात् पदिन्नीकतः स श्युचिरिति 
खशः वदत, मूदढस्तमन्यया (स्वतः युचि) बदस्तोत्ति पु प्रद्धवित 
शुच्छन हनूमता जडां सक्षसणदेषु मेध्येषु उनो ऽसिसूतामि 
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शुचिरिह भव्या पावितो दैवि सत्या 
` स वहति शुचिसंजञां तददन्यन्यथा ऽज्ञा: ॥ २२ ॥ 

रघु्ेति \ हे देवि ! छृष्णवरमी ऽभिः पापपामैरषः, अतः 
पुरेण तायाः शङ्ायाः सङ्ायां रावणममाकाको ऽपि 
धाधिषुं न शक्रोति इति फथमस्मत्करगा स्पादिदेवंरूपायाः 
भङ्गस्य दम्मेन प्पिण चङ्ञषां ये यप्रिपयुजो राक्ता; । आ- 
मपे खच्चिषां पासे तया स्यपद्धोग्यवस्तुनीति दिश्वः 1 तेषां 
अश्ुचिषद्मनाप् आस्वादौरभक्तयर्णुग्वरपि स्रा भवा इद्- 
इस्पिन् भृलोके पारितः सो ऽभिः शुचिः शदः तन्नापि च) 
शुगिरप्य्तपोषस्तुं इयमरः । संहामभिधां विमति स्वीकरोति 
तच अहा मूढाः अन्यथा स्यमेव शुचिरिति बदल्त ! परि 
कराङ्राऽषन्हुतिकाव्यलिङ्गनिरुक्तयो ऽरङ्ाराः । मालिनी. 
चम् ॥२२॥ 

अखण्डं कोदण्डं परभुरदख्यत् खण्डपरशो- 
रणृह्ाद्रामस्य प्रसभमपि चाऽखण्डपर्शोः ! 

सश्षयित्वा श्पवित्रीभूतसवगवधोखरं परगृदोषितां मायौ कथं सदी. 
फरवापीनि शङ्कमनि यममद्रे ५ शङ्कापनेदाय स्वयं प्रषिषष 
पविन्रितः स श्युचरिति सेशं खमे, नो चेर्छष्णवत्पनातस्य क्व पवं 
पाविर्णामिति योधयन् मन्न रि त्वदीयं पाविज्यं भरुप्यते इयाद् } 

२३ दे छम्ब । पभू सामः कण्डपरदोः यिवस्य समग्रं चापप्रख- 
पडयते, अकुण्डलङ्ूरार चापं ॥ छदास्स्य परद्युसमल्य चापं बकार्मरहीत्, सपु. 
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अवघाद्प्यस्मोनिधिमथ दङग्रीवमचधीन् 

-महाश्र्यीश्वयौस्त्वपि कृतधियो स्याऽम्ब सुकराः॥२॥ 

अघण्डमित्ि । हे अम्ब ! ममू रापः खण्डपरशोः शिव 
अखण्डमभयं कोदण्डं चापम् अखण्डयद्व मञ्ज, आपि च अष्ट 
प्रतोरव्याहतङ्डारस्य रामस्य भागस्य रसम वलात् अप्र 
हत् गदी, पूमैमम्बन्धाद वाऽपि धुरेेति जेयम । अम्भ। 
निम् अग्नाव, सेदुरूपेोति मावः। अय दषाग्ीवम् अवधीदध 
तवान्, पताः महदाश्चर्यं यासु ताश्चर्याः स्वपि त्वसाप्तौ ता धी 

शद्ियैन तस्य कराः सेन करं शक्या इति मावः ! का 
स्यलिङ्गमरुढ़ारः । शिखारणीदत्तम ॥ २३ ॥ 

सङ्कस्पनस्तव्र समीरसुते हि सीते 

शीतो बभूव दहनध्िरमधमानः } 
मातजेगद्धूमनिदृ त्िकरते व्िदान्त्यां 
शीतः कुतः स न भ्रे्वयि देवि साक्षात् ॥ २४ ॥ 

सङ्कस्येति । हे सीते { समीस्सुते विरम् एधमानो दहन 
तत्र मुरपनः सङकरपमात्ातच शीतो वमूर, अनो हे पातः {ज 

गतः मस्य नि्टम्तछते निबारणार्ये तप्ताऽप्रौ सांय साक्ष 

मब्चात्, राचण जघान, पं सवायि निवद्धवुद्धेरस्व रामस्य महा ऽ$४ 
या मव्यद्धुताश्चया. ( चरित्राणि ) सुकरा मासन्निष्याद । 

२४ दे स्वीते ! तवेच्छामान्राच् दनूमनि चिरात् पवरधमानो ऽप्नि 
शति पूत, धतव सिते लोफब्नान्तिद्रोफरणाय € निजपार्थिःः 
भ्व्यायनाय ) अग्नि स्वधि स्लयं प्रषिन्त्यां स कथमिव शीतो 
`ये ¶दिखयाद् } 
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न्त्यं भरविकश्न्त्णं सत्णंदेदेवि! प श्ीतः कुतो नभ्येव! 
का रपिङ्गपरुङ्ारः । चमन्तत्िडकप्रसव् ५ २य॥ 

अप पनाऽवतारः-- 

नीखाऽम्बरे इरुषरा ननु इन्त भास्र- , 

द्मभेदनेकरसिकः इुमशालिव्चिः । ` 
दथामाकछामरत एष विब्दमोहो ॥ 

(ॐ, 

भोगी बभूव भुवनाऽम्ब तव भसरादात् ॥ २१॥ 

नीरेति । हे यबनाऽम्ब ! नु कपरः वररामः एषी 
घश्च नोाम्बरः नीलक्म्बरश्च यास्वदरुबो यमुनायाः मु 
न्द्रभूपरशच भदन एकरतिकः एषेन श्राख्ते नच्छारी, पक शुपेषु 
चारिषु च एसिर्यस्य खः; उयायायाः पोडशनार्विकयुवतेः । शपा- 
मा दी युगयोवनेखनेकाऽमचचरी । कलानां कायकलानां भ- 
रादिति मरतः! यद्रा श्यामायाः कसय सुखस्य सामे रतः, पष 
श्यामाकानां ‹ सावा? इति रूयातानां कामे निरतः सन्, बिद्धः 
मोहः पाष्दीपानजः माया उदश्च यस्यसः एषः भोभी रेपो 

~~~ ~ 

८ 

२५ दे भुश्रहमम्य { नोकामस्दरः ( नीरवर्णघरद्मयरः, मलिन 
खश्च ) माख्वद्धूमेदतैकस्िकः ( मास्यः सुवेदा यमुन, शफा 
श्रामाना भूमिश्च, तदद्ेष्ने समासक्तः } श्ुमशाखिड्सिः ( ञ्युभक्षे- 
ममानम्यापारःः श्युमैः पिमित्दिरमिदसिजावनं यत्व स च 
श्पामापास्तचणया रेवत्या; कलानां मारत विकृचमोदः, ददामा- कानां ्ुदचान्यविशषाणां लाम रतः, विङयमोहो मदनश्च हल. धरः ( चलामः, दालिदधख्ट ) तद परस्स मोगी ॥ स्पेनद्ेषा- वतारः, मोगवाच ) यूनि ग्ण ` दलिदलिकपो, प्ाम्यं 
दृ्यै तस्य स्वस्पसतादृपदरेय मोिकाप्रा्नरिल्याह् । भ 
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ऽपि भ्रोगयान् तब प्रसाद।द्भवव 1 शछेषारङ्कार; । वसन्तः 
सका० ॥ २५॥ ` 

अप एृष्णाऽवतारः- ५ 

भ्यामा त्वमम्ब दपितश्च तवैष छृष्णो 
गाङ्गेययोगमुदिता स च रक्मिणीराः। 
खं स्वादुवाक् स च युवा मधुरोदितश्री- 
दम्पत्यमेतदनुरूपमतो मिथो वाम्॥ २६ ॥ 

श्यामेति । हे ऽम्ब ! सं हयमा इयामवर्णां नित्यतरूणी बा, 
भरमाणो पूोक्त, तव दयितः ष्णः छष्णवैश्च, त्वं गाङ्गेयस्य 
स्वस्य योगेन युदिता सत च र्कम खर्णम् अस्या अरस्तिपाह 
किमिणी च तस्या इशः, चं स्वराटूबाक् स च युवा मधुरा घुन्दरा 
उदितभरीयस्प मधोः रोदिते च श्रीैस्याऽतः प्रियः षाम् एतः 
दाम्पत्यम् अनुरूपं युक्तम् । शछपत्माठडासौ । वसन्ततित्तकार- 
प्षम्र ॥२६॥ 

२६ दे मम्ब । सवं द्यामा ( तरणे, इयामधर्णौ च) तव दयितश्च ष्णः, ( तन्नामा, छर्णवणेश्च, ) पवं त्वं गद्धेययोगमुदिवा (सु धणससवन्वसंतुष्टा ) स च. सकिमिणीशः ({ रक्रया सक्गिमिम- न्याः, स्ुवपचत्याश्च इदः त्वे मचुरधचना, स चयुवा मधुसे- दितः ( मधुरा, उल्दरी उरिना शर्वस्य, मधघुरानगर्यासुष्पन्ना शोमा यस्य, मधोईत्यस्य रोदिता धीरयेन. तथामृत्च चा ) अतो युपोजोष।पतित्वं परस्पराऽनुह्पमित्याद् ! ~ 
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रामाऽनुषद्धवरिहती रा्ितएऽभिटापं | 

'मात्खिरोचनजितं व्रती मनोज्ञम् । ~ 
[ १.4 ॐ द 

पित्रा समानगुणमारमव भसूय ॥ 

पुप्पाऽपयुधं कमपि रूकंमणि रुन्धद्ष ॥ २७ ॥ 
`, रामेति! दे रुक्मणि ! दे मातः ! छृष्णप्से. रामस्य वल- 
रामय, कापपन्ते रामाणां सुन्दरीणाम् असुषप्रेम विहत विहरे 
रचितः" अमिरापो येन ते, त्रिलोचनं दिबे वाणाऽषुरयुदधे 
मोदिनीरूपेण घा जयति तम, अन्यन्न त्रिङोचनेन जितः पाती 
परिफयसमये दर्थः ते पित्रा कषष्मेन समाः पूत्रोक्ता रुणा य~ 
स्यते पुष्पाऽञ्युधं कमपि रिमाप विलक्षणसतीन्दरयसुकम।रसा- 

दिखुक्तम् आस्स पत्रे रघुप रनः दर्पो पया सा अभूरि 
ति! श्ुपेपमाक्ान्यलिङ्गालङ्ायः । वन्ततिरक्रा चम् ॥२७॥ 

गम्भीरमगोवादिकृताथैव्टत- 

सस्पन्नटीक श्ुतिमञ्जुसूक्तिः } 

२७ दे रुकिप्रणि, मातः ! भवदी रामाऽजपड्धनिषटनौ ( शसेण 
वदखमद्रेण सष विदारे, रामश्मिः सीभिः सद् विष्टरे च) छताऽभि- 
सापे, निरेष्चनलितै ( बरणयदवे शिव्यिने, चथित्रेन जिते च) छु 
न्दरं, पिभ्रा रृष्णेन समानगुण ( पूरवोक्तरीखा ) पुस्मयुधम्. ( भ- 

निरयम्.) कमापे आत्पजं प्रुष खव्धदष्प आसीदिलयाह 1 
स्<दे मातः | गस्मीरगोवाहिरुताथेक्ललमेपक्दीका ( ग~ 

समोण ये गेवादिनो वारिमिनः पण्डितास्तेषु रूनो निष्पादितो यो 
ऽथो घनं तेन क्ता खेषद्रपा नरी यया तथाभूता, पायडतसंप- 
द्वा्ीति याच्, गम्भीरो यो मोबादी दरुरमवाहनः शिचस्वद्पो यः 
णद्धराचायतन छत येधो अमिषेयाक्तेः फलतः स्म्प्ा पुण(विस्दू- 
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गीतिव कप्णाऽऽननसौरमङा 
ध्येया ऽसि मातः शुभयोगभाजाम् ॥ २८ ॥ . 

गम्भीरेति । हे मातः ! गीतिष दष्णस्याऽऽननस्य र ^ 
सौन्दर्यं घुगन्धं वा जानाति सा, अतः छमपषटङ्गणेगे प्त ध" 
भस्य कर्याणस्य पोग सर्कटाप्तेय संयोगं भजन्ति तेषां ष्पा 

उमध्पेतु च योग्या ऽसि, गम्भीरो पो गोवा टपवाहनः वरिष 

नाव्याचापं; तसकाते छतार्याः उन्यनाव्यकाः क्टुप्ता जा 
गरूका सम्पन्नाव्यमम्पधासां सादश्पो नव्यो नतैरयो यस्याः 

सा अन्यत्र गस्मीरा गम्भीराऽऽचयाः ये गोबाहिनो षाकु 

राः पण्डिताः तैः एते यदर्थक्लृ्म् अथंक्लपनिस्तया संपन्ना युक्ता 
दीका यस्यां सा श्रुतेः कर्णस्य मन्युः चक्तियंस्याः सा, अन्यत्र 
श्रुतेेदस्य मञ्जुः अदैतमतिपायलस्प क्तिर्यस्यापर उपनिषद्कृहक- 
स्वादिति भादः । शछपोपमालङ्कारौ \ बतन्ततिरुकाटतभ् ॥२८॥ 

घनमहा नवनीतसुधाश्रित- 
जजविपकत्तिहरा दरििष्छमे । 

ता) दीका ज्याश्या यस्या साच) श्चुत्तिमज्जुखूक्ति" (फणेमधुरष- 
खना, वद्वन्मनीरमवाष्ड् च } एृष्णाऽ{ननस्तोरमक्षा ( सुभ्यनाह- 
समये भगवन्मुलसौगन्ध्यक्घा, मयचन्मुखनिस्खनतया तत्सोारमहा 
ऽिदयुन्दरी च ) स्वं भीतेच श्युमयोगमाजां ( पुण्यवतां योगिनां च } 
प्येया ऽच्येया चासखी्याह । 

२९. दे दरिप्िये ! चनमा { सान्द्रोत्सव ) अनवेन पुराणापुरु- 
वेणा नीतां ्रापित्तां खघ श्विता ये दे बास्द्रलस्य विपदा, यद 
प्न चिष्णुना नघ यथा तथा नीतद्धधाः प्रापिताऽ्ना मश प्रापिता 
शति यात्रत्+ तथा श्रिघा ये धिता निलाश्चिवायदेवास्लष्रजावप्ठिद्य 



१11144११, ॥ 

" भ्रवलमद्रतिकासविधायिनी = 
त्वमयसे निजवछभतुल्यताम् ॥ २९॥ 

घनेति \ हे इरिवष्टुमे ! कृष्णपस्ते घनवन्मेवगन्पहः काम्ति- 
शस्य सः तथा नवनीते सुपरेव तां, यद्रा नबनीते सा्ताद सुषा 
ऽग्तं सांप्ततरक्षणमा दुगं च ते आध्रस्य व्रजस्य गोकुखस्प 
विपततेदैरः, तथा ल््मीपक्ष घनः महः उत्सवो यस्यसःस चा- 
ऽसौ भरमवः पुराय पुरुषः तेन नीतां मापिता सुधा थता देवाः 
तेपां व्रजत्य भगस्य दरिपततिहरा, सः पष्प वटमद्रस्य ति- 
कास्य विघायी सं प्रवद्य दिपुखस्य ` भद्रस्य करयाणस्ष 

विषापिनी कीं तस्छम्बुद्धौ(&) भरतः सं निजग्रष्ठुमस्य ष्णस्य 
.चरपतापर भ्रयसे पाग्रोषि । शेपोपमालङ्कारौ ! द्वि रोम्बतं 
प्तप ॥ २९] 

अपाऽस्मिन् वेने मो्षशयिका अयोष्यादिसपतुरीदषयति-- 

भ्राऽयोध्यानगरीयसां सुमनसां मायातमश्च्छेदिनी 
तवं काञ्चीमधुराऽवरप्नसरणिः क्षोमादत्रन्ती जगत् । 

अलस्य दस्य मद्रसूय करयाणस्य सिधायिनी सवं, तच मियय घन- 
महा ( तेघकान्तिः ) पतं नवनीतं दैयङ्धवीनमेव सुधा तामाधिनो यो 
चज गोकुल तद्धिषस्िष्दरः, तथा भ्रपत्देण वलभद्रस्य निञस्रात्रु- 

्विकासस्या$ऽधनन्द्स्य विघायी, सतस्तव निजदयितसाधम्यं श्रा 
प्रत्याह 1 ^ 

३० द देवि } प्रायः ष्यानिनाऽ्तिगुरू समनसा (पण्डितानं) 
मायारूपाऽन्धकारचिनाश्चिनी, काञ्ज्या रशनया सुन्दरी मचखग्रसर- 
णिर्च॑स्याः सा, कोमाञ्ञगदुवन्ती, सव द्रारवतोनगरे दिष्ते ऽवुष्णाय 
(मातकामस्वान्निखमाय) रष्णाय भगदेते सस्व जरघेरद्रतास्तरडक- 



ष 

६७२ सभ्याष्पा$ननरणे लष्मीसहस्ने 

' सम्भोगैः स्वदते ऽसय देव जलेरुढीचिकाशीकरः 
स्मरं दासवततीपुरे विरते ऽदप्माय इप्णाय तैः॥६०॥ 

प्राप इति । हे देमि ! सं मायो वाहूटपेन ध्पनगरीयसां 
मां मायत्तम्छादूनी ‡ अवाऽयोष्या मयेति पुरीष, त्था 
काञ्च्या पपरुरा ऽबलद्रसरणिधस्याः सा ठ अत्र फा मधुरि 
रं, मधुरा मयुरावाओेति मेदिनी 1 यद्वा मधुरेसयेव् पुरी दरि 
खदे्ो प्रसिद्धा, पुनः प्षोमाजगव भरन्ती रतन्ती ५ इयम् 
का) तव द्रारखरीपुरे विदशति दष्णायाऽपि कृष्णाय सम्भोगेः 
स्र्दमे रोचमे ६ इयमेका, फीदयैः अस्य जर्धेः प्ीयेदस्प 
उद्रीचिका उच्छलत्ताङ्स्यनच्छीकररि मधुरस्रात् ७ भत्र का 
शीयेका । मिलिता सप्त । रव ।वरपङङ्कारः 1 क्ादृरपिं ०॥३०॥ 

अथ कस्क्यवतारः-- 

म्लेच्छान् भयानकरवानपि मूच्छेयिखा 

नित्रौपपिष्यति करि हरिरष्वरं च । 

णाः येषु नयाषिवतिरनानाविधरैः संमोनैः पीतिषाश्रं भवसीति “अयो- 
श्या मधुरा माय। काकी फा्ी अवन्तिका । पुरी वाराचती चैव स~ 
सता मोक्षदायिकाः” शर्युक्तपुरीसघ्तकनामनिदैशवेचित्यगरद न 
पुरस्सरमाष् 1 

३१ पे । करक्यवतारे ्रिमैष्या वचमैरादिवदयः सन् 
मयड्रदाब्दानवि म्लेच्छान् मृच्छेयेत्वा कलि ( युं ) निवांपयिष्य- 
ति ( धमविष्वति, ) यागे ( घते ) च निौपयि्वात (भवर्वपिष्यतति ) 



पु ्राऽचतारस्तबुकः २९१ ~ ६७ 

कल्की तमाति परिषास्यति भूरुरंश्च 
पदे मवदचनपट्धविताऽनुकम्पः ॥ ३१ ॥ 

म्छेष्छानित्ति । हे पमे { भवस्य( वचनेन पषछविता सन्न 
ता ऽतुकम्पा छपा यस्य सः करी तस्प्तको दसि भयानका 
भयर सवाः शब्द्प येषा तान् म्लेच्छान् यवनान् मृच्छपित्वा 
योहपित्वा \युच्छौ पोदसषुच्न्(ययोरिस्यस्माण्णिजन्तार्समानक- 

भूकयोसित चाप्रह्यपः + कङ् नितपायष्पति ज॒मायस्यति 

अध्वरं यज्ञं च द्विजैः कारोपष्यति । गिजन्ताच् डुवप् वीनप्तन्ता- 
ने इत्यस्मात रद् । चेस्यपरन्तमास्यङ्गानानि परिपास्यत्याचा- 
मिप्पति मूष्ठरान्त्राह्यर्णाश्च रक्षिष्यति \ पा पाने, पा रक्षणे 

इति धादुद्रपार्खट् \ अर श्रीवचनाऽऽग्रयः ! शछेषतुरपपोगिता- 
खङ्कार । च्नन्तत्तिरकादचम् ॥ ३९ ॥ 

मिनिकङिकाङेकैः शलापरिक्षयदूपितै- 
रपगत्तसदामेदैरत्राऽसुहयवने्ैते । 

तमसि प्राक्च परिपस्यत्ति ( नाशयिष्यति, पालयिष्यति च ) 

हस्या । 
इ२. मलिनफलिकाले्ैः ( मचिनप्य कलिक्ाटष्य शदः फटिषा- 

क्छराजसिः, मङ्िना स्छानाः कलिकानां सारकारण येष्ठा येषु पेम्खान- 
विरलकलिकरच्च ) चखान ( येदिष्छशाखनां दिफानां च )- 
चार्षव्ेण दितेः, अपगतसद्मेदेः ( निर्प्तस्तजमानन्दैः 
न्टघुगन्येच् =) भद्हयवनेः ( दुणदयदथस्यतिरुरे्वत 
अरमणीय्नेश्च ) अत्राधदिमन् कोके इते ति एाखिःग्काति (वे्चिष्ां 
ग्लानिः स च) शमयितुमिच्छुमौधवे (दरिः, घषन्दश्च ) 

।; 



§७४ स्याश्यःऽषतरणे लदमीसषन्ते 

शमधितुमनाः. शालिग्लानिं भविष्यति माधवी 
जलनिव्रिमृतरा द्धि रुच्धवा त्या च महूवनी ॥१२ 
मिनित । मलिनेदूपिः कटिकालानाम् शीन्डच्छलैः 

अन्यतर परहलनैः कलिकृना कुदूमलानां ठतः तथा शासानां 
मेदानां शफानां च परितमेण दूषितः शौमादतैः पुमरपातः 
सदा सर्वदा मोदः हषैः अ।मोदः घुगन्यशच ेपो पैः आपि च 
भयुदद्धः यवुमूनैवनेः, पते धुष्ठ॒ हयानि हृद्यमियाणि या. 
नि वनान्यरण्यनि तादने न भवन्तीति च तैत युक्त भ्र 
लोके काले व भानां ब.स्नगानां दृ्तानो च ग्लानिं म्ता- 
मनि णमु शान्नयिहुं पनो यस्य सः माधवः हरिरवैषन्तश्च जः 
रे पनधीयते ऽस्यां तपा चता भूम्या हेुना टदिमभ्युदय, भ 
दद्धि पहवषदीनां लग्ध्वा पदन अवनं रयां वनै च तद्वियते 
ऽस्य तादृशः मवति 1 छेपाऽङकारः । इरिणी० !॥ ३२ ॥ 

८, रै, भ्रात्रा इतराऽधूतकलिके। मातमहारण्यवत् 
, खडी तापस्तवत्कृताथैजननः कल्की मुदे देति ते । 

* अखनिध्रि्ुवा (भशदरातमजेया, जलधूणवा भुवा च › रेवया हा सभ्भ्या महावनी (-महनाभवनं र्णं यस्मिन् स साधुजनरक्षकः दती चनी अरण्यानो च ) भेचिष्यनीत्ति च्छेकेणाद् 1 र े३देदेवि ! मात ] पान्न. ( भ्रामात्तिक्रो माखनः ) हृत भ- सधूलफचिक्रः ( निरस्छतफनिः, कभ्पिनकोरकश्च ) महारण्यवत् खडी „९ छपषणचान्, गण्डकयुन्श्च ) तापल्षरच छनाद्चजननः( क- कच नपुर्ायोत्वाद्नः, छनरयजन्मा च ) स्वामी फटी तव सदे महीम् आ्भीयलिह्वाभिच ( आन्प्दर्ोर्प्जनस्सनामिव ) म्लेच्छ (म्लेच्छ "चनादविरदिताम्, मभ्ठेरसे षन्छा-दस्याप्तधातामू 
१ 
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अम्ठेच्छो स्वयमाचरिष्यति महीमान्धीयजिहमिव 
स्वामी सश्रुतिमागीगानिदहेजनान्कतीऽय शब्दानिव ॥३३॥ 

मातरिति) हे मातः { प्राततः प्रातः फारठीनरात इवा 
अवधूत, कम्पितः किरि कलिकः कलियुगपित्पर्थः। अन्क्वा- 
उनधुता-कनिक कोरकशच येन मदारण्यरत्छङ्गी खङ्गः भेण्डा 
शतिं रोके पमिद्धः ) स अदिमन्नस्ति सः, पक्ष नि्तिशत्रान् ता- 

पठः यथा छृतारथं तछरं जननं पस्य तद्रदपपवि छतम् अर्थ- 
जननं चतुपिधपुरुपायैपम्पादन यन सः करी जिष्णुः ₹इदे- 
चि! तेततव शुदे हर्षाय आन्धदेते मदा आन्ध्ीयाः वृद्धाच्छ ईति 
छपखपः ! तेषां जहा यपा अम्लस्य रसरस्येन्छां तथा यमपि 

मदीप् अम्टेच्छां म्टच्छरहिताण्च आचरिष्यति करिष्यतीत्यर्थः! 
सः करी स्वामी देग्वमवान् । स्व्रामन्ने्यें इते निपातना- 
रसाः 1 शग्दबन्धवनीन् श्रुतेः कणस्य वदस्य च मागे पयि ग- 
च्छन्ति तान्कतौ करिष्यतीस्यवेः । दछवोषपालङ्कासे । शार्ल- 
तिक्री० 7 ३३॥ # 

श्रय लक्ष्म्या अराद्ग अद्भेषु च द्छाऽ्वतासन् छोकद्रयेन 
पणैय्ति-- 

मारस्यञ्योनिषि मन्दरक्षणपररे ऽनन्तोज्चद्पौ ऽऽह 
हयास्यस्प्शि चास्त्रणिनि कृताऽदषाऽभिकोपक्रिने + 

ष्व) स्व करिष्यति, पने जनान् दाब्दानिव शुनिमायान् (बेदमा- 
मोवलभ्िन , धोत्रमोचरांश्च ) करिष्यनीत्याह्। ॥ 

३४ दे देवि । मत्स्यञ्योनिरि (मः 
य) मन्पस्तणररे ( मन्दानां र्त 

ग 

प्यतुस्यकोयाध्रे, मस्त्यसूवे 
परे, मन्द्रपदेनविङ्प् खे 



६७ सम्यादयाप्चतरणे जक्ष्मीसदन्ते 

एणश्रीमुषि कामपारवरिमतरे कृष्णे कलध्वंसने 
देति त्वदयिताऽवतारदशकं ध्यायाम्यपाङ्धे तव ॥३५॥ 

न, = 
मासस्येति । हे देवि ! तमाऽपाङ्के कटाक्षे लदयितसप हरेख- 

तारदशकं ध्यायामि, जथाऽपाङ्पक्ते ऽवत्तारपक्षे च विशेषणानि। 
मरस्पस्येदं मात्स्यं तज्ज्योतिः शोपा स्वरूपं च यस्िन् इति म 
स्स्थावतारः । एवं मन्दानां रक्षणे प्रः तत्पर, पक्षे मन्दरनिषठ 
क्षणे पारतन्त्ये प्रः येन मन्द्रः परतन्ो ऽभुदिलर्थः । त- 
स्मिन् । प्षणः काट तरिरेपे स्पातपमैण्यत्रसरे महे । व्यापारविकर- 
रते च परतन्तरत्रमध्ययोरिति हैमः । अनेन कूमीऽवतारः । 
सुनरनन्तस्य भगवतः अनन्तापाः पृथ्व्याश्च दर् रवलोक- 
नेन धारणेन चाऽऽबरहति तीप्मन्नित्ति वराहावतारः । दिषो. 
चिदस्य चाऽऽस्यप्ण्रपवखोकयित, यद्रा नेत्रचुम्बनप्यो- 
क्तसवात्तरसमये धारके चेति छसिहावतारः ] चारूपरणो नीरा दि- 

तद्धारकत्वात्. फच्छरपे च ) अनन्नोश्चहपाऽपयदे ( अनन्तस्य भगवतो 
शखध्रमोदप्रदे, शनन्तायाः पृथिव्या उ्यदषभदे तवुद्धार्करवाद् घ- 
सादरे च ) हयौस्यस्पृशि ( मगवन्मुखलगने, उसिष्रूपे च ) चा 
सपर्णिनि { रभ्यङृष्णवर्गे, सुन्दर्द्यचषरिणि घामनद्धपे व ) 
एनाऽेष।ऽधिकोपक्ठिये ( छना अदपाणामधिका उपक्रिया उपकारो 
येन, छता सफलाऽपयिष्यङ्पा फोपपरिया येन यतिश्ोये परद्युखम- 
सपव) प्णधीमुपि ( ह्रिणसोमाऽपदारिणि, खगवेषमारीवभधी- 
पिचाततके रामरूपे ख) फाप्रपालविभवे ( मदनपाखनसरमर्पं, धल- 
भद्रवमदवति च ) ष्णो (नीटयर्ये, तन्नामके च ) कटिष्वंस्तने (पा- 
पनःदाको, फरियुगन(दाषे च कदिकक्ये) तया$पाद्धे दरेस्थतारदषारं ध्यायापरनि क्रमेण समप्ट्या भग्तारदर्दाकरूप्यमपाद्रे न्छेरेण ध- णपन्नराह) 
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स्तिन् विद्यते चारुः पुन्द्रथाऽमौ वर्णी ब्रह्मनारी च तसिमि- 
निति बामन ! कृतः अशेषेषु अधधक उपक्रिया वहुपकारः ये- 
न तथा भरेपेषु आधमानी व्यथा येस्तेषु दुषु कृता केप 
क्रिपा येनेति भागव; । पणाय सगनेतरशोगां मारीचन्नियं च 
ष्णात समः ! कापर पारयति रक्षति तथा कापपालो द्- 
लाऽऽयुध इतयमराद्वनस्वश्य भमत्रे विनवे इति वलाऽवतारः ! 
कष्ण; । फलि करई युगं च ष्वंमतति तस्मिनिति करी । छेष 

रत्रावरपलङ्कारौ । शादैटविक्रीडिते शतम् ॥ ३४ ॥ 

छरष्ण; केशो टगेषा स्मपतनुरधसेमन्दरागं हि धत्ते 

सौकर्यं दोषिण रेजे किरु मुखद््रिता मध्यमान्ता बरिश्रीः। 
रामाऽग्रयस्वं वपुःश्री; प्रथयति यमुनादपेह्ोमवह्ी 
धत्ते जह्ञऽभिरामश्चिपमिह् कलिहत्यदपमं तव श्रीः)।२५॥ 

छरप्ण इत्ति, इ थी; { तव कंशः एष्णः कृष्णवर्णः क- 

६५ हे शरीः † तव फो रूष्णः (नीरः, तक्षामकश्च ) पवा दक् 

श्चपततु. ( मस्यस्येव शकारो यस्यास्तथामूना, मत्स्यङूपा च ) य~ 
धरोमन्दुरामं ( भमन्द्र रक्तिमार्ने, मन्दस्नामकममं पर्वतं धत्तेष्च 

कूमेरूपमिवि यावत्.) दोप्णि ( भुज ) सक ( रोमनक्ररः ( दस्न )- 
बत्वै. खूकरत्वं च वरादरूपरर्वामाति यायत् ) रे्ञ, सुखदरिता (सु- “ 
से चन्द्रूपता, छखिहरूपता च, रेज श्नि यावत्त ) यच्िचपिः ( चिव 

खीश्षोभा वचि ल्यश्रीश्च ) मध्येन ( बरुश्चन, वामनेन च) आन्त 
८ प्रात ) वपुश्रीः रामाप्रचवत्वं { खीच्चठत्वं, परस्श्युखम, दा- 

श्ारयिसम, चलसेपु त्रिषु रननेषु मध्ये प्राथमिकत्वं परद्युराम- 
स्वे च) प्रधयति, रोमवद्ी यजुनद्वैदत्. ( यस्ुनानीला, यश्चुनः- 
दृष्रोपदरिणी बलरामरूका च ) जद्धम ऽभिरासियं ( छन्दरथ्मे- 

भाम्, अमितो समस्य दास्ये; धिय) पत्ते इनि च्युक्रमेण दश्षाघ- 
ताररूपस्वं भगवद्यास्तष्ठदययवेपु प्रद्रोय्नाद् ( 



[नी 
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अन्यत्र फते सनुष््यर्यं स्वीकृते रूपकं मरस्यादद्- 
श्ाऽताराः येन तं कातरामिवर सुङन्दे भगवन्तमभिनन्दसि आ 

नन्दयसि मां पाछयसि च । शछेपोपमाललङार । गतिर तम्॥३६॥ 
इतति श्री रावजीमह।र।ज।ऽप्रनाम्ना श्रीनित्राप्तपण्डितेन वि" 

रचितायां वालवोभिन्यारूपायां श्रीमदक््मीसहष्ठरी- 
कायां दशञानतारस्तक एकिः सम्पूथतां प- 

फाणनराम् ॥ २१ ॥ 



अ अः क द क त मि । 

॥ प्रथ चि्रस्तवकरः ५२1 
> ~~त 

सवानरः समागम्य सर्ैसाकेतवा सिनम् । 
चक्रे चिन्न स्वर्वासतैः स रामः भेये ऽस्तु नः ॥ २२॥ 

अथाऽस्मिन््ाविश्रस्तदके श्रीपहारक्षम्याः स्वव्यानस्य 

व्व्नं द्रप प्रथमनपमनपयये चिचस्तवकभूपितितति चद्ि- 
धं निर्दिशन्पद्रपाचरचि-- 

कमङाऽयततनां चित्ते कर्ये यल्यदास्वुजम् । 
# क. रा + 4 

चिरं वरिबुधसन्मोखचिन्रस्तवकरेपितम् ॥ 9 | 

अमुमासचिचमिदम् । 

कमलेति । यस्याः पदाम्बुने पदकमरं विबुधानां सर्प 
पगनेषु मौलिषु स्थितैः चित्रल्रकेधिचित्रगुच्छैमुपितं तां क- 

मरसायत्तनां चित्त पनास चिरं करये ध्यायामीस्थः । अन्न भ- 
यमार्भे कवगौऽखस्या द्वितीयाय चिनणौरत्या अनुभासविन्ना- 
खद्भारः । पतछक्षणं मथपस्तवकपरयपपयये उक्तम् ॥ १ ॥ 

वेदानि सर्व॑ास्ाणि विमाव्य भवतीं रमे। 

९ अथ द्विके नानाचिचचिश्रभूषितेन चिश्रस्तयफेद स्तो. 
कमिच्छुश्चि्रमितति तछिङ्गनिददेसपुरस्सरं, यश्चरणकमरूं देवसुङुः- 
खेगतविचिन्नपुष्पग्च्छलद्भूलं ( दे वप्रणतं ) तां कमलवासिनीं भग- 
धरती वन्द् द्स्याह । 

द् देवि! स्वापि (यति प्रत्तिद्ावि ) सरस्वती यस्याप्तच दास्यं 
प्राप्तेति तां मर्द सवोणि दासाय विचःयै वेदानि ( जानी, 
तवस्वरषं जानीयाम् दति यावत्त, ) सच्चा यस्ास्तच सा खर 

८६ 
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दासं यस्यास्तप्रविति श्त सौ 'ऽपि सरखती ॥ २॥ 

इदमपशम्याऽऽभासचित्रपर । 

वेदेति । भरस्य धाभुदेबस्त सी हं तत्सम्बोषने हे ६ ! पु 
पोपदारू्पोपापिति ङीपि यस्यति चेश्यरेपे अम्बार्थानामिति 
पुसः । दै से द द्वि" धेदांच परं सर्वश भः 
वदीप्पकानि पवमाव्पाऽडनोन्य पा सरखत्पीपि य्दयासतन 
दास्यं मेवायुभैति) श्दणपशब्द! ऽऽपासरवित्रपू । 

'्यत्ा्वरेधवीः  संयुनचज्ञानाीननिवरते"। 
` चत्नाभ्यशषन्युऽऽपास; स्पादेपेदं पुरूपो भवनि ¶ 
इति तछक्तणाि \ 

अस्याञ्धः ) यत्र पि" <यमपा््दः व्याकरणविशुद्धः इति 
पी कषधुभामैयज्ञानपनिचपैे गच्छेति तताऽपदीन्द्/ ऽभा- 
-ादनङरिकिम्ः तैदु। हरणम् । ययेदं पुरुष इत्यक्त ु ्नपुस- 
कयोवितपणशररोदयभावाऽभविनरप॑वन्दाभाससे। भ्यं चाऽरी 
-पुरतषुषानिन जतिः । वथा इष "पये। उपि पेयानि 
एयपधन्दाति भान् ९ हति ' पवदपफरणेनोऽभो सनिरसि 
यत ॥२॥ 

कमले देतरदेवरथ मदिषि तवं स्तुता रमे । 

। 

ष्लसविशप्रास्थेमुतैनि ना मवदं विमाभ्य (-्यात्त्रा ) सर्दैशानि 
,( आनागासतिय ) येद्नि जानीयाम ) इनि वेदानीति ` नपुसंकग्^ द प्र रः ) =" १ 1 यगन भगस॑न्दा$मे। सख्येन चिश्रण सतति । 

(9 १.३५ 
यः ५ व; ( नासिग्रणश्य } मिपि } ( छताऽभिर्यके पन्लि । ) 

दमे | विमछकमलनता (खता )'स्तुनार्वमे (मम) देहस्य 
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विगर देति देदस्य द्यिसव्वं नता-स्प मे + ३ ॥ 

अय गोमू चुन्धः 

कमठे {ति \ हे लिपटे ! दे देवदेवस्य पृषिपि ! दु देति { 
हस्म मे पया नत्त स्तुता च सती तं देस अद्धि : श ५१ 

शीतस्य पावः आदम सर्तपपपि्ति पूवत स्य नाशम । षो 
ऽन्तकर्थैणि इत्यस्मास्रायैनाणा कोद ! अपं शोमृतिकावन्पः । 
तररक्षणप्र । 

वर्णोनपेकरूपतवं यथुक्ास्तरमधृृाः 
गोमृशिकेति तसदषकरं चरो षिद्; | 

प्रत्न पेचिव । पोडण कोएप्धद्रय धृदयं क्रमेण विखि- 
स्यैकान्तरदरिनिपयेन गाचने -छोकनिप्यातरिद्धारलधरणं 
भदम्ति, तदटापाततः ! सर्ववर्णटेखनपसद्रेन बन्धस्वाऽभाग्ाव्।ब- 
म्धस तु न्यूनदणैरेखने ऽपि पमाननणोऽऽरया कपपर 
जणौऽवगमकतय, तादसस्यैद वित्रसाभयोजकस्वात् । मोपूतरिका गाम 
पथि मच्छतो द्ुपभस्य येरतो पुं थुवि पत्ति तद्रोपूत्रं तस्ति 
कतगोभूतिका \ इवे परविष्ठताविति छन् 1 सथा च गोमूनि- 

फाठक्षणं कविङ्कद्दरे 
भयमाऽयसपस्यानभाजो षः रे द्रलेञ 

खभन्ते वेरं स्थाने तद् गोगून्िका भवेद् प 

के चखाऽश्रराःऽच्िष्मोश्रुिकाह्वप्षणम् 1 अव शृ 
-मार्पष्यप्रप्रपाईऽसप्रत्रणः; अवद बचने मनत त्रेहयप्राः 

अहमत्र, [ उष्मा, सन्तापे ) स्स { ऊय ) इति रोषङ्का- 
करते खद पग्वापर्तमनं प्रययृते 1 † 

1 
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ऽप्तराऽि्ोमूत्रिकेति दविनीयलक्षणम् । अत्र ठु मयमार्थसय- 
द्वितीयादिममाक्षराणि एकवारं लिखिता द्वितीपाऽधैवाचने 
ऽपि तान्य मध्यस्थान मोमूत्रनद्राचनीपानीति। अत्र द्रया 

दिुःपतर्णानाम् अधरदपराचन् श्िष्टतादिदं युगभाऽ्तरश्िष्टगा- 
भूनिकाचिचम् ॥ २ ॥ 

प्रथमपादगरूदम्-- 

पाहि देवि कलशेदधेः सुते 
देहि पापक्रिलयं दयानिधे । 
शेषश्चायिदयिते तमोमुपं 
शमुपी कलय नः सुङोमनाम् | *४ ॥ 

पादीति ! दे करुलोदधेदग्धसयुद्रस्य घते ! कन्ये ! ना 
डर्पान् पादि रश्च । पपा रक्षणे, इयस्पासरार्थनायां छोर् । पुनद 
दयानिये ! पापस्य क्रिल्विपस्य विलयं नाशं देहि, हे रेपश्रा- 
पिदाधेते ! नः तमः दष्णाति तां घुष्डु शोभनां शेमुषी मतिं क 
दय । इदं प्रथमपादगूढचित्म् ॥ » ॥ 

चठथपादगढम्- 
संश्रितानवितुमास्थया दया- 
सषिणीह् दिगधीरसेविता । 

% हे आग्टनख्ागरकन्यके । पाहि, दे दयानिधे ! पापविखयं 

{ पापना ) देदि [व शोषदयपपिश्िय १ तमोुषीमा { यज्ञानता- 
को शा भनां कोसी ( मतिं ) कल्य ( छद ) इति प्रथमपाद दवि- 
सावादिषादनयगत्ाऽक्वसंद्धरण मोपयन् मूदप्रथमदादाष्येन चि~ 
गा प्राथयते। 

५ अधितान् साऽधानं रक्षितुं दयासारिणो ( मात्तक्टपा ) दि" 
कपारुखारता या स्वत्चिवस्य (रे. ) बक्ष.सखलमाथयति सा दररिप्रिया 



५) ^ 9. 

स्वभियरय करुयस्युरःपदं 
सम्पदं दिशतु सा हरिप्रिया ॥ ५॥ 

सपति । संधिताच् भक्तान् आस्या ऽुरागेशे अवि- 
ई रक्षितुं दयां प्रति माप्नोति एवल सा दिक्ताप् अपी 
सखापिमिरकपाररिलर्थः। पविता या खस्य परियस्य पत्युः उरः- 
स्थरं गक्षःस्थसं कडयति श्रयति सा हरेः परिामो ऽस्माकं 
सम्पद दिश्षतु ददातु 1 इदं चहुर्भपादगूडचित्रप् ॥ ५॥ 

तेष्टहणे इ 1 

यतपादवणीनापन्पपादेषु गोपम् । 
तदू मूढपादकं नाप तद्धेदः परथमादिपिः प 

अस्याऽथेः ! यत्च पथे ऊन्यपादेष्वितरपादजयेषु एकस्य 
चत्रयेषादस्थवशानिामक्षराणा नोप रषं तद् गृढपादेकं नाप 
चिन्रप् 1, स्प {चिजस्य पादर्दामः प्रथमपाद्।हदिमिभदः 1 
प्यं भाव; ॥ 

पाद्त्रयै निखिला तेभ्पः प्रन्यचतुभषादाऽप्तसायि निष्का 
समीरयन, तथा चाऽत्र पादीतति प्रथमश्छोके द्विरीयादिपाजयं 
स्िखस्वा तेषु प्रथमपादाऽक्षरणि निष्कासनीयानीति भय 
पादचित्रम् \ त्था संभनितानिति दवितीयन्छोके मथमपादन्रयं छि- 
चिस्ा चदुषादान्नराणि निष्काप्तनीयानीति चतु्ेपादगूढप् । 
इदं द्वयमपि चित्रविशेपवान्द्ाऽऽखङररूपं केयम् । रथाद्ता- 
दत्तम् ॥५॥ . 

५ ५ 

11 

(खषमीः ) संपक्ति दद्ास्विति खद्पादसाचपादश्रयगताष्छरे- 
9 = अ > [+र ~~ व 

द्धःरेण मोपयन् गूढ चतु्पाद्एमिधेन प्वत्रेपा$्यन्ति । ¢ 
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निरेष्वय-- 

श्ीरशेषजगराऽऽतिहारिणी 

केषश्चेरतटरेखरायित् । 
राजसे जननि रक्षणाय नः 

सागरेन्द्रतनये सनातनी ॥ ६ ॥ 

श्रीरिति 1 हे जननि ! श्रीः ! सागरेन््रस्प तनये 1 अशेष 

स्य जगनः आदि हरतत सा शेपकषेलवरस्य वृपाऽद्रिषगोः शेख" 
रायिता ऽववंसमूता सनातनी वििरन्तनी नो ऽमा रततणाय 

राजते ्रोमसे 1 उकारः पवर्गः उपध्मानीयः वश्वते अवतर" 
णाः । असिन्पधे एतदरणोविरहानिरीएटयवित्रभेदः - शब्द् ऽलः 
कारः । रथोडताटचम् ॥ ६ ॥ 

। अथ क्रियावखनम्- 

हरेः ्रिये भगवतो हतसंश्रितसाध्वसा । 
अन्वह् क्रियमाणाज्ामंहसां सहतीरयात् ॥ ७ ॥ 

. हरिति \ हे,यगवतः ध्रिये" } इते नाशितं पंधितनां भ 
कानां साध्वसं भयं ययासा) भीतिः प्रासं भययित्यपः 

५ 
कक ० 

ईद सागरेन्दसुते ! मातः { थीः ! सक्षलजगर्यीडानिवारिका 
नित्वा स्वे नग दक्षणाय शेवाऽचकाऽलडूलरभूता यजसे इति निरोभ्ठ्या- 
हषरघटनया निरोप्ठ्वाऽमिधेन चिघ्रेण स्तौति] - * `. ` 

* ७ दहि मगवतः , ( नारायणस्य ) प्रिये ! विनाशिता$ध्धितमीति- 
ष्वम् प्रतिदिनम ( मस्माभिः ) क्रियमाणानां बुरिनानां रान् ज- 
जैवे वरः {नादयः ) इति हरतरवि धभ्टवन्तथयेःमन्रानयुनद्यदनञेन 
क्रिपापदं गोपयन् ककयाद्श्डनाऽऽष्येन चिनश्रणाश्ंयरते 1 

(व 1 * ५ 
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रः] अन्नद भवयं किपपाकानापहसाप्, अरहो दृरिदृष्कतमिस्प- 
संतः समूहान् स्यदेगाव ¬ तरी तु स्यः स्यद् इत्य- 

मरः 1 हरेः हरण कुर । भ्र हरेः इति क्रियाया अन्यन्न स- 
प्बन्धश्रान्या वद्नादिदे क्रियाव्चनसूपं शब्द्ाऽरङ्कारवचि- 

भम् 1 तट्क्तणसुक्तं विदग्प्ुखपण्डने 1 । 

-क्रियादिकं स्थते यत्र पदसन्धानक्ौकश्षरात् ! 
स्फुटेन सक्ते पस्पात्किमाभुप्वादिकं चथ! # ¶ति। 
सनाऽऽदिश्न्देन कवीदयो प्राह्माः ॥ ७.१ 

सपुत्रिमक्तिवञनप्-- 
पायान्मामुरसरावितः श्रियमुमाराध्यां भरषयेतमां 
कावा न स्थिरमश्चुते शमधनो ऽप्पालोकिते जातु चित्र । 

"८ अस्तौ उः ' ( सष्षमीः-) माँ पायात्त, इनः ( इह सोके?) भोर- 
ध्याम उम् ( र्मी ) प्रवचेतमाम् ( सातिशयं प्रदन्लोस्मि ) अधनः 
(द्रिद्वा ऽपि ) कः ( पुमान् ) वा ( ख्या ) जातु चिदपि (कदा. 
चखिद्रषि ) भाखखांकनः ( सन् ) स्थिरक (सुखं) नाऽ्श्युने१,८न 
भ्राभ्नाति ?) दान्तैः ( यमिनः) विन्चुनाभङ्घ्य वे ( लभ्ये ) न्ति 
न्नम् अनः ( लक्ष्याः सकाश्षष्द् ) ओदो च १ (कल्याणं नभय 

ति क्षिप?) ज; ( रुश्म्या >) सेवां स्वयामि, हे ( मम) मान्त ! 
भक्तया मै ( लक्म्यामद् ) सादरे चष्ट, इत्ति उरमेनि वृनीयान्तोरस्- 

-चाद्दघ्रमोत्पादनेन"उारिति प्रथमान्तस्य उशब्दस्य, उमारःध्यामिनि उ 
-मया उराच्यारमातशमजननेन उमिति द्िनीयान्तस्य मडन्राच्दस्य, 
खा इति "्विकर्गार्यकाऽन्वयद्ान्तिजननेन या दतचतीयस्तप्य 
उशग््य, तरे इनि, ष्य मोस्यदनेन चतुख्यन्तम्य -उदाष्दस्यतकत 

१ भियद्ुनारःवामिति ९ रुन पाज(१) ४, 
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वैदानतेविनुताघङ्ये न किमुत श्रेयो नतिं तन्वतां ` 
सेतरामो रचयामि मानस सदे। मक्तयावहाव्रादरम् ॥८॥ 

पायादिति 1 असौ उः लक्ष्मीः मां पायाद्रप्ततु । अत्र उ 

सा पायादिति वञ्चनन कर्ता गोपितः अय् उना शरम्धुना अ 

राध्यं षम् इतः इह मरपयेतमाम्। अनर यघरुनाराध्यामिति व 

चनेन करणं गोपितम् । यया नातुचिदालोकितो ऽपिकोगा 
ऽधनो निर्धनः स्थिरं प खं नाऽ्ुते न प्राप्नाति । अत्र एम 

धन इति ब्चनेन कर्भगोपनम् । दान्ौनिभिः िदुतौ भरहर 
यस्यास्तस्ये वे लक्मये । उद्दाम डेः बिभक्तौ डिति हस्म 
ति पाक्षिकनदीभेज्ञायाम् आण्नया इयाटि अटरश्चति टदा 
यणि रूपे न्वै इतिवत 1 नतिं नमनं तन्वतां कुर्वताम् उतः ल 
म्पा; सकाषात उशन्दात्पजम्पा्तक्तिट् । भ्रयो न किमू? अवि 
जु भवेव ! अन्न बेदान्तानधीयते इति वेदान्ताः । तद्ीति 
तदवदरपांण वैदान्तैरिनि किमुत प्रेय इति च वचनन चद््याः 
पचम्पाश्च गोपनम् । भाः रक्ष्याः सेवां पारचर्षी सचमपामि इ- 
स्यत सं्रापः रचयामीति पयाकथनिक्करयादशनगखमेन प 
च्ठ्या गोपनम् । ह मानस! ख भक्त्य! सदा ओ ल्छ्याप्र् आ“ 
रम् श्रावह । भत्र भक्तया आवेहेति व्रञ्चनेन सप्नम्पा गोप 
नए 1 अस्मिन्प्र सपता्रभक्तीनां वचनात्प्तविभक्तिवचनाच- 

1 

दति निषालस्चान्तिजननेन तस्िदछूमत्ययान्तस्य पञ्चम्यन्तस्य उश- 
ब्दस्य, सवामः स्वयामीनि प्रयोरण सवाम इति क्रियापदम्रमोन्था- 
पनेन ओः इत पष्टयन्नस्य ङराब्द्र्य, मक्ता यहा इति छोडम- धुरूदिनीयान्तश्चमोत्पषदनेन सा इति सप्तम्यन्तस्य उशव्दस्य गाप 
नात् स्ष्तविभक्तिव्नाख्येन चिश्रेण वदति । 
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म् \ पत्टक्षणयुक्त पूवश्छोकणएव \ अचर ^पायानाभ्ररसात्रिहे- 
पभवत्तोनो क्र बिभेमि क विक्को नेषाऽत्र जनो महामतिरसी 
दाद्, दुणा सारिताः इत्यध कारपत्ते सत्त डं रमाम् आसत्रिता शच्य- 

मोमासेवितेति ब्रा खक्म्पा करणेन भवतः संप्ारान्सस्छषय न् 
िभेभोतिवल्ययोगः ! अत्रनो चा विनेमरीतति वनेन द्ितीष- 

रणयोर्गोपनेन वि पाक्तवेखकयद्वतिसामान्यं सुधीमििभावनीं 
पम् \ पादृखविक्रीडिनप् ॥ ८ ॥ 

अथय प्रधपादाऽसुलोममतिलोप-- 

का(रीनाऽऽनननारीका राधिता हि हिताऽधिर । 

यामासामम सामायाकाऽपि दाप्रप्रदोपिकां ॥ ९॥ 

काटीनेति ) के व्रद्मणि पुत्रे आरीनप् आनननालतीकं चु 
खकमखं यस्याः सा हि यस्पाद्राथिता भक्तैः भाता सती दि- 
तं फरपाणम् अष राति सा, यद्रा भसापेततः अददिहितः क~ 
पायी दिया श्रथिक रातिसाचयामा सष्मीमीता जन- 
सी श्रप्ायपा कषटाऽपतरेन सदत यासामायाममका ऽपिं 
अनियैचनीया दमा दीष्ठिमती म्रदीपिका मोक्षपमागैदिका 

२ ~~~ 

९, काऽऽछानाऽऽनननारीका ( के निजसुते प्रह्मणि साङीनं संख 
प्रम् मानननालीक सुखकमखे यस्याः } या ऽऽयधिताः (सदी) दि 
(निश्चयेन) हिच्यऽ्थिसख (दिनम् अध्रिं राति ददाति, तथासूना मच- 

त्ति) स्वामाभ्य ( सामं चणन्तिम् अयत्ते प्रभोति, शान्तेति याच् ) 
सामा ( रक्षः) मम कादि ( अनिवचनीया ) दीप्रप्रदीपिका (ड- 

सज्वदा परदीदिका, मेशश्वमा्मप्रदर्िका, दीप्रस्य मोक्षस्य पदीपिषे- 

तिषा) इति प्रल्धेषादं प्रानिखाम्येन पठे तदुचर्गदा्धतिष्पश्चेः 

पाद्ाष्नुखोमप्रततिरोमासख्येन चिरे } 

८७ 
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मासतम । रन मोतपादं पादाव मतिकोमाऽ्टा जः 
प।दमतित्तोमयमकरूपां श्त्राऽलङ्कारः । तदुक्त दण्डिना । 

आश्राततः माविलोम्येन पाद्ा्थश्छोकगोचरा । 

यपं परतिरोपरस्ायतिलोममति स्मृतम् ॥ इति ॥९॥ 

पादाऽनुलोममरतिरुम-- 

सा रयादरिहाख्या ऽसो सौ्याहारिदयारसा । 

मेयकायधरा माता तामाराधय कायमे ॥ १०॥ 

सेति) हेमे! कायसोख्यम् श्राहूरति स दयारसी यस्याः 
[= [क 1 

. तथा ऽरीन्कामादीन् हन्ति सा आख्या नामपङ्कातिने यस्याः 

पुनर्मे संमानेनीयं श्वुस्यं वा कायं धरति परा) पाड् मान मः 

ख स्तुतौ इरमनयोः अचो यादि यति इद्तीतीलप् । या 
असा लक्ष्मी मम फवमाता जननी तां रयाद्।राधम्राऽऽराधनङ् 

धिस्य; 1 अत्र भातिरोम्यन पादाऽश्टन्त्या पाद्मत्तिलोमपपः 

कविन्रप् ॥ ९५ ॥ 
अर्पाऽनुनोमप्रावरोष-- 

कारिताभिषता चित्ताऽइ्रा्त हरित्तमा रमा । 

९० स्यात्तु ( चेगात्त् ) जरेहाऽऽख्या ( चालुविनाराकनिजासिश्ा } 

स! ख्याऽह्रद्रयारमा { सौख्यस्य आहरणशाला दया यस्याः) सा 
भसा मत्ता मयकायध्रां ( इदयमुःतंधारिणी विराजते) हये 
ष्ठाय ! ( दरीरः | ) नाम् गाराध्य (पूजय ) इति प्रथमपादस्य तु 
साोध्रपादुस्य च भ्रानरम्यम पष्ट {द्धना यतुखप।दानष्पत्त पाद्भ्नु 
सकछामप्रार्छःमासतचन 1खत्रणार | 

१९ द मारमातः । ( फस्दजननि ! ) कारिताऽमिमना ( खना- 
द्विततमनेोस्था चच्ाचासे ( मम चिन्ठरूपे माद।त गह ) हारितमा 
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मारमात्रिहाऽऽसेवरात्ता चितमभितारिका ॥ १५ ॥ 
करतत \ हे मारमातः ! हे चित्ताऽऽवात्ते ! भक्तषटत्स्ये { 

फारिते दासिकाहदिपिः अभिमतं भक्तननेषटं पया पुनः दास्ता 
भक्तेः कृषा मारस्य वा वैवं दुगसदत्वामति यावत्, यया सा 
खं नास्ति चित् क्षाने येपां तेषां मूढानां सेवया पश्रूषया भरा- 
त्ता शदीत्ता सती श्राभतारिका तारी भवसि 1 भत्र भाति 
रोम्यन अर्ध श्छोकाऽऽटततेः अभरप्रत्तलो पयमकचिषरम् ॥ ११९ ॥ 

अथ अतुलोमोतिलोम-- , 

का पि मां सरसा सा बाऽभिंापाकरनामका | 

कायिना ऽरिदना सेव्या ऽग्रयनावा स्तुतिवाचया ॥ १२] 
कापीति । अत्र मुखोके भ्रभिर।पस्य स्तुतेः अकरः 

खनिभूतानि नामक्रान्यभिपेयानि यस्याः सा\ यद्रा ! अभि. 
सापाष सद्ट्तनाय आकराणि नापकनि यस्याःसा! आ- 
करा निवरेस्पात्तश्यानश्रष्ष्विति मेदिनी । तथा स्तेन श्रा 

८ मतिषद्चयेन शषोभश्राना ) मा ( लकष्मीसत्वमे ) द ( सेसारे ) मासे- 
धाच्ता ( सेदया प्रस्लादिता सती } चिताम् ( सात्मनाम् ) अभि 
सारिका ( समुद्रि, मोक्षदा म्वसि ) दति पूत्राद्धस्यै. 
य प्रातिलोम्येन पि उच्तराघनिष्प्ठरधयीऽनुलोमप्रतिलोमास्येन 
चिदे स्तौति! 

१२ क खरस्य ( श्छद्धारादिसदिता, सप्रतिर्वा ) भिदा 
इऽकररनाम्रका यसिखापः क्राद्दत्रयोगः स्तवः, नस्याऽऽकरभून नाम-~ 
ययाः, स्तुत्याऽनन्तानिधानेनि याचच्च् ) अररिदना ( अरिन् हन्ति 
सादर) कापिस्ता मा कायिन्ण ( छटरिणा ) अत्रदह रोख स्तु 
तिदान्रुया >) भद्रद्ननावा { ससास्पासपापकतयः येष्ठा नौकया ) 
सेव्या! ४ 
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रादिना सहिता पुनः अरीन् इन्निसा । हन दि्ागयोरिय" 

स्मारकपकरणे मून्रि्चजादिम्य उपसहृयारनामत्ति आत 

गणलरार्कभ्यये टप् । का ऽपि प्ता पकषिद्धा मा रक्षमीः क“ 

यिना पुरेण अग््रनाथा भयसिन्धुतरनौकामूतया स्वति" 
वाचा 1 वटि मायुरिरिति भाशष्वया दरन्ताद्प् 1 सेम्प। से" 

विहं योग्या भ्रति ॥ १२॥ । 

अयमेवं भातिलोम्येन भिन्नाः शोको भवति पथा~ 

या च वति स्तुवानाग्रयन्यासेना हरिनायिका । 
कामनारकपालाऽभित्रासाऽऽसारसमापिका ॥ १३ ॥ 

` ` चार्चत \ यातस्याऽपस्यं वातिमरुतित्तस्य स्तुषते इति 
स्तुवानः । ष्टु स्तुनाविलयस्पा्ककषीर शानच् । नेषु अग्रयप्य 
पृञ्यस्य ठपासस्य च इना स्वामिनी कामः मदनः नारार्णा 

निर्याणं तत्खयजन्वूनां बा पाको यमस्ताभ्यां सकाक्षाधे 
ऽभित्रासः भयं तस्याऽऽसाराणां सम्पत्चीनां समापिका सः 
मापनकर्जीं या र्मः सा चकारात् स्ेव्येयञुकषैः 1 अत्र 

९३ ल कामनारष्ठपालाऽसिन्रास्दाऽऽस्यारखमापिका { काम = पद नार्कपालो नरकपालकस्तस्माद् यः अभितः राक्ला$ऽसासे भी- 
तिवादुल्य, नस्य खमापिका नाशिका ) हना ( इश्वरी }) या दरिना- 
यिका 6 कदमो ) स्तुचागाऽग्रचञ्यासा ( स्तुवान. स्वुतिकारी सप्रघः शषा हासा यस्यास्तथाभूता, व्यास्नसुनिम्तुता सनीनि यावत् 1) ति ( गच्छनि ) (सामानि पू्चेणान्वयः ) इनि संपूर्णस्य पूर्य. 
नछाकष्य व्रानदाम्वन पाठाद्निम्पज्ननाऽनेच भिद्वार्ेन क्छोक्धन भनु- 
सोमप्रतिसोमःख्यचिश्रेणाह् । 
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तिसोम्येन पचश्छोकाऽऽ्टत्या छोकपतिखोमयमफचि्ं 
सङ्कार: \ सक्षण ठुक्तपूमेब केयम् ॥ १३१४ 

अनातारक्तपद्पद्ाथाञयुखपत्रावक्ाम--- 

दाद्ैदा मम हे देहे सा ऽत्रासाख्छमे ऽपिमे। 
खेरिखे ऽह यनि या तायेत ऽय च तान्तताम् ॥१९॥ 

दा््येति मां ममाणर् अतिक्रान्ता ऽतिमा । जयादयः क्रा- 

न्ताधरथ दृस्पव्ययी मावः । यद्रा ऽस्यन्ते पा कोम यस्पजम्बुद्धो 

हे अत्ति! देमे {रपे ! सेदीनि खेदकरणि खनीन्द्रिपाणि 
यस्मिन् तस्मिन् । खमिन्द्ियं सपारुपातमिसयेकाक्षरः । परम क्ष 

शरे दाव्यमारेग्यं ददाति सा पुनः अनासेन सहिता सं छठ 
निनतेखर्षः ! खदपे। रखपोरेकल्ाछठकतीति । अदद् भर्ते वा । 
पुनः चाने वाहने तपण गद्डनेता मता युक्ता षां ता- 
स्तता खिनर्त श च खण्डयेयादाधायां बरीप्हा ! दो ऽवखण्डने 
अस्पादेष्रू । अन्न पदपदापौनापानुखोम्पप्रातिरम्येन वाचने 
ऽनीतरिक्तस्वाच्क्च्णं चित्रम ॥ ९४ ॥ 

एथ दे ऽनिमे । ( अधिकतम !) मे 1 (रमे) बद (खेदे) 
खेदेसे ( खदीनि वु.खदानि इन्द्रियाणि यस्मिच् तादो) ममदेष 
दद्या ( दढत्वदायिनो सनी ) अज्रा { निगशङ्का सती) रख 
(चिस, ) या याने गमने चाकष्येण गर्डेन इता युक्ता, गरुडव्राष- 
भनि यावत् सा (स्वं) अद्य नान्तनाम् ( खिन्नक्तं) द (लण्ड- 
य) इति प्राक्तिलोम्याचुलोम्वाश्नयां पाड ऽदि श्मानार्यकेमाऽनेन ऋ्छो- 
क्वीन जनगत्तिरिक्ाऽचरोमर््ातकोमािचन विच्रेणाद 1 
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अपुनरक्तग्यञ्जनम्-- 
अन्छमात्रा फणिशये जगन्नाथे ज्षषाङ्कदा । 

[^ ७ 

आरूढाघललापीडोचाटा ऋरि" हि सोति मा ॥११५॥ 
" अच्छेति । फणिकये शेपकश्षायिनि जगन्नाथे हरौ अच्छ 

भाव स्च्छाऽऽशया सती क्षपाहृद्। कामद् फि च ठं शून्यः 
षाद मेदे वा आरूढा ये अधरूपाः खलास्तेषामापीदान् शल 
रमृतायुचाटपाति सा 1 ठो महेशः समाख्यात युते प्रक" 
तितः । बरृहद्धनौ च ठः प्रोक्तस्तथा चन्द्रस्य मण्डले इत्येका 
क्षरः सामा बुद्धि सौतु दद्।सिसैः । अत्र ठन्नर्वीनतागा 

कादिदाऽन्तन्पञ्नतानां सस्वरा पुनरुचाराऽभावाद पुनस्त" 

सस्वरन्य्ञनचितरप्रिशेषः । अथ च मस्वराणापिति चिगेष- 
यात् न्नायव्ाटदत्यत्र व्यञ्ननमात्रपौनरुक्तयं न दोषाय । अथ 
वा } “फणिशायिजगन्राये सछमावः क्रपादा?? इति पाठे कृते 
यिञ्जदति चूर अङ इत्र ङकार श्च प्रसवणैनन्प इति स्पशौ- 
न्तस्थेप्पस्थितैः सद्कह इति सैव्य्जनप्द्य्ररचित्राविच्छित्ति- 
चिक्नेपः ॥ ९१५ ॥ ५ 

विमृद्धाटक्वन्धः-- 

मयि ते पदभक्ते ऽसिमि्परसीद् कमरे हिते ¦ 

१५ शच्छभावा ( शुद्धाभिप्राया ) पफएणिपये ८ शेषदायिनि ) 
जगध्ताये ( रो ) गादा (कामदा ) मा ( लक्ष्मीः) होति निश्च- 
न॒ बारूढऽघयलान्चाटा ( आरूदाघाः सफापा ये सा$ 
पीडाः खलमुख्यास्नान् उच्चारयति सा च्द्धिम् { देशव ) सौनी- 
ति प्रयुक्तव्यञ्जनानां चुनरप्रयोगात् अपुनखक्तष्यञ्चनाख्यन् विध्रेणाद । 
शष हिते ! < प्ितफारिषे ) फमले ! ते पदभकतः ऽस्मिन् मयि 

१ दिप एति \ पु णन+ 
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“तेजसा दह शक्ते सवं क्षिपरमुयद्धैः मम ॥ १६ ॥ 

` पयीत्ति! हे ददते } द्ितकारिणि ! हे कमरे ! तव भक्ते 
प्रस्मिन्मयि परसीद पसादं कुर 1 पुनः हे शक्त ! पापद्हन- 

समथ ! सप् उद्दृद्यं प्रपलुवत् मप कवः पपि किर्विषे तेजमा 

स्वपामर्ध्यैन दह भस्मीक्कर् । दह भस्मीकरणे इयस्मासार्थ~ 

नायां छेद ! भयं विशृङ्गारकवन्धः ! तष्ठक्षणम् । 

भरस्यकं वि्लिखेदान्किमादेकन्न मण्डर 1 
अनपत्रकान्तरदरौ चेद्विभङ्गाटक मुच्यते ॥ 

` अम्पाऽथैः । प्रसेकन्द्रदथकोषटकयुक्ते रेखात्रयनिष्पन्न- 
चीयोद्रयेन सदिति मण्डले मकारादीन् द्रादशवणोन् क्रमण त- 
दृष्,थ्णं छिकिता जआयक्तरपेव चयोदश्चाऽक्ररसेन वाच 
यि तदधस्तनद्विदी यवीधीकोष्ट्रये तदनन्तस्रणेदरयं गििख्य 
पुनः उ्ैवीथ्यां मथमान्तरे एकान्तरितकोषठके पून स- 
माप्य उत्तराद्रकषर्पाप तनैव वाचयत अधोतरीध्यां द्रौ वर्णो 
उष्ववीथ्पां पएकान्तरित्तकष्ठे एकमिसेवंभकरिण वाचयित्वा 
भथमनीधीगतप्रथपकोएटके एवे श्छोकं समापयत्. इति विदृह्गा- 

देफवन्धस्योद्धारक्रमः । पतद्विस्तरस्वन्यत्र द्रषएटव्पः । अनु- 
ष्वद ॥ ५६ ॥ 

द्विचसुप्कचक्रषन्धः, अयुग्पाऽल्राऽश्छिठमोसू(त्रका च-- 

भजेमहि हरेः कान्तां कारुण्यरसपुरिताम् । 

प्रमीच, दे शक्ते ( हरेः शक्तिरपे } ) उद्यत् ( उदिस्वरं ) मे अथं तैज- 
खा { भ्वमदस्रा ) दद्द (नाक्षाय ) इनि चिभ्टृङ्खारकचन्येन प्रार्थयते 1 

९७ ८ यथं ) दयास्सपरिषूरितं सेस्सरसोगना शिनीं, दयस्व 
५ भी्तिविनाशिकां यक्ष्मी सव्रमद्धति, चिद्धचतुप्कचक्रयन्यन सयु 
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मवाऽऽसयहरं कामं कापेण्यत्रासहारिणीम् ॥ १५ ॥ 
भजे इति 1 भताऽऽमयस्य सैसाररोग्य हरा तां काम्" 

मदयनतं कापैण्यस्य दैन्पम्य तरासानू दरति तच्डीलाप् । ताच्छीखे 
विनिः । पुनः कारुण्यससेन पूर्तिं मरतां हरः कान्तां भ- 
नेहि सेवयामः; 1 मन सेवायाभित्पस्मादा कंसायां लिङ्। हि 
चतुष्कयक्रवन्धो ऽय्, अयु्माऽपतराश्चष्टाऽनुलोमगोपू- 
जिका च । त्ठक्षणम् 1 

दपोरप्यरपोरेकपं विधमामेकृतं चदि 1 
दविचतुष्कथक्रवन्धो भवेद्रोमूनिका ऽपि सा 1 इति। 

अस्पाऽधः । द्योः पययाऽ्पयोः विषमाऽकतरैः वाचने लेः 
. सने च साम्पं भनति चेदयं द्विचतुष्फचक्रवन्मो मवति । ध- 

नश्वाऽयमेव शोकः पूर्वोक्तगोमुतक।लक्षणे द्विती यविपपा* 
उप्तरगोमूनिकरारीर्या गोमूत्रिका ऽपि सवरति। इति उद्धारः 

कमो ऽस्य तेयः ॥ १८ ॥ 
अय चतुरस्रचक्रवन्धः-- 

मा ऽरतादन्न परमा मारपस्वरक्षिकालिमा } , 
मारिकामिः समेता मा माता मे विधुताघ््रमा ॥ १ ॥ 

मावत्तादिति 1 गा्कामिर्माखामिः समेता युक्ता तया 

भ्माश्णऽ्छिएा$ुलोममेमूत्रिकावन्धात्मना च चिघ्रणाश्रास्ते । 
१८ परमा ( उ.रा ) मारपस्वा्लिकाकिम्प ( मारं कामं पाति 

सयाभूतः स्पशः काचि्रा एष्णत्वे यस्याः, सम्रद्ननीलनेप्ेति या- 
यत्त ) मालिकाभि ( स्रभ्मिः ) समेता यिघुनाऽचमाः ( कम्पितनी- 
ष्छाफेमे माता स्माञ्च [ छेके) मा (माम) भवद्यादति दर 
स्वयक्रद्न्धना शास्त । 
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विषुताः कस्पिता अवरमा नीचा यथा सा । रेफयाप्याञ्वमा-, 
अपमा इत्यमरः } पुनमीरं मदनं पाति रक्षति सः सुष्ठु भ- 

हणोर्नेत्रयोः काठिमा नीनिमा यस्याः सा प्रा उक्एामाश्नोभा 
यस्याः सा सम कवेमाता यद्रा मप परमा उष्टा मा माता अ- 
तिपरप्षणकत्री इस्यथः । पा च रक्षीः परकीिता। मा च सात- 
रि मनिच वन्धने चेव्येकाक्षरनिवणडुः । पा इति माम् मवताद्र- 
पततात् 1 चतुरसवक्रवन्प्रोयम् । तक्षणम् 1 

आद्रन्ताः सर्वपादेषु समाः पादान्तिमचयम् । 
. अन्यन्न मातिलेस्याचेचक्रं स्याचतुस्लकम् । 

~ शये; पादादिपादान्त्यवणेसास्यं तदेव पादचतुटे ऽपि, तथा 
. पादीन्प्रदरणत्रय व्युक्रमेण स्याचेदयं चहुरस्चक्रवन्ध इप्युद्धारः 1 
भतुष्टुबरत्तमू \\ १७ ॥ 

पोढदादरपद्ममिदम्-- 
्षिमासमागमाऽभीमा रामाणामदिमा समा |] 

क्षमष्षिमा रमानामा प्रमासीमासु माति मा ॥ १८ ॥ 

पपेति । प्षपायाः; पृथ्व्याः सकाषात् समागमः उदयः घ्र 
सत्तियैस्याः! द्रा क्षमार्या पृथ्व्यां सम्बगागम आगमने यस्याः 
साऽपि भीमा शचूणाम्, अममा वा मक्तानाभित्यथेः रा- 
माणाम् जादिमा म्रथमभूता ऽतो ऽस्मा निरूपमेत्परथः 1 यद्र? समा 

१८ क्षमासपरागमाऽमीमा ( क्षमाया. दगन्ते. समागमेन सम्ब 
न्धेन भसम ) समाणाम् आदिमा ( सफराऽङ्गनाध्रेषठा ) अस्मां 
(निरुपमा) स्वमास्षिमा (कमायाः परथिव्याः कल्याणकारिणी) रमाना- 
मा ( समाऽपस्नासधया ) मा ( स्मीः ) भ्रमास्तीमासु ( तच्वक्षाना- 
यथिषु ) मान्ति ( निविद्ने -तस्वज्ानसीमा वतीति यावत् ) इति 
पोडखद् खपश्मयन्धाख्येन वचच्चण स्तीति । 

11 



६२८ स्तवयाख्या इवनरणे टमी खदश्ते 

सोभा क्षमा भक्तरप्षणसम्था क्षमा करुपणकारिणी प्रमाया 

बास्तवहएनस्य सीणा ऽवापरपि सति नाष यस्याः सामा (षीः 

मा इतिमां सुष्टु मातेवाऽऽचरति । पोटश्रदरपर्मापदम् । तष्ट 

क्षणं कवरिद्कुतूहले । 

' अनरुष्टुमि सपो वर्णो यय्ेको नायते तदा । 
` ' क्षेयः कमर्वन्यो अये वन्धः पोढग्रादर्णकः ॥ 

स्फुे ऽधैः । अत्र स्यपि गोमूविकाया आभास्तयापि 
तस्यां ये पूीश्रगता ममस्यागगा वर्णात्ते विजातीया एवेत्तरः 
दक समानस्तक एराऽत तु एकवणं इति विकेषाद्धाधः ॥१८॥ 

याधेश्रमयमकश्छोकः-- 
रसासारा सा ऽमितासाऽऽसाधुभामतिपाछिता । 
साऽऽमाकारा भावपामिरा ऽमरा मा विभाति सा 1१९ 

रमेति 1 सा मरिद्धा रसस्पाऽऽनन्दस्य भाप्तारः संपातो 
यस्याःसा) प्सो तरे प्त इत्ति श्रुतेः 1 तथा अपिता ममित 
आश्ेच्छायैततर्भक्तेः सहिता सशये।रमेदाव साध्वी मा मतिश्च 
येषां ते पाछा यया । अपदताञ्ेगङतिगणलाननिषएठायाः पर 

१९, रसास्ारा ( रसायां पृथिव्यां सरनि पति सा, पृथिदपामव 
ल्पेन याच् ) सा ऽमितासा$ऽसाघु मामतिपाद्धिना ( अपरिमिन 
या शाम्बा स्ददायेरकयात् माद्या तत्सदिताः ये आसमम्नात् साधुमौ 
कपन्तिभेनियुदिख यपां ते साऽमितास्ताऽऽसाघुमामतयः, ते पात 
यया म्बा ) स्वार्म्माऽऽकारा ( आमया कान्त्या सदिद आकारो य 
स्पाःस।) मयपम् ( भावं मक्कि पान्ति तेय, सक्तमिति य यद) दरा ( अगि, आाश्चवमूता ) अम ( जविनारिनी, नित्या 
मा ख्षमी 22 व्विमा परत्ति मवचन्चमय मासतास्येन चिग्रणाह् ॥ ४ 



चिग्रष्तथफः २२। ६९९, 

रनिपातः । यद्रा सापुमौमतिः कविः पाहो पया ! पुनः 
आगमया स्दित; प्राकारो देधे यस्याः, एवं पारव पान्विते भा- 
दपा मक्तारनानमति समरति । अम गसादिप्विपज्राऽऽदिष्ष- 
नदेन ष्ब्द्सेपक्तयोैहणाच । भावपा ऽऽपिनी चासी रामस्य जग- 
द्रमणस्य रामा सीताप रमणी विमातीस्यथेः । अर्पभ्रमगपक- 
भिदं चिरम । अत्र सर्वनोमद्रवत्सर्वतः सर्मपाद्थ्रपणाऽमावा- 
त्मथमान्त्ययोर शरपणाद्प्रमयमकचितमिदम । अप्योद्ारः 
सतोमद्रचकोद्धारवर् चाऽ पञ्चरचिशतिपयरे भद्इैते ॥१९॥ 

अथ दारवन्धः-- 

समुद्रजेन्नतान्कुयौत्सा नः सेसारतारिक। । 
समुद्रजोन्वितान्कीर्यासनस्रास्ताऽन्विनार्कि। ॥ २० ॥, 

सषि ! संसारात्तारयतयद्धारयति सा सेसारतारिका घ्- 
सुद्रना लक्ष्मीः नो ऽस्पानुमतान् भेष्ठन्छर्याच्, पुनः च परं श्र सेन, 
भयेनाऽच्वित्ता युक्ता अरपो यस्या; सा सघुद्रतं रनोयुणो य- 
स्पाततेन सन्तेनाऽन्वितान् ऊुयत्करोत उ्ननस्वे राजमोद्धतत्वे 
मा भूदिखभ्यर्धपत इत्ययः । हारवन्धाख्यं चित्मिदपर । तः 
हणप । 

२० संलारारिका सा { प्रसिद्धा ) ससुद्रजा ( खष्ठमीः) भः 
{ भस्मन्) उश्नतान्. ( निजपद्प्रापरेन ससुञ्नतिरालिनः ) छयौ- 

स्! पुनः चसन्विवाप्रिका ( सेन मयनाऽन्विता अरयो यष्या- 
स्तादस। } समच { साऽधनन्दा खा ) रजाऽन्वि्तान् ( रनाशुणयु- 
स्कान् रजखाछदतानिति यावत्.) कीयाठ् किपल, नादाय्लु) इति 

्ाग्यन्ध्िक्रेपाद। 

१ कुौदिति १ पर्पार 



७०० ्याख्याऽ्चतरणे श्म 

हारम्तरे इ दरयो रदवर्यचरेष्टपम् ! 
रसाएदिय्रविपद्ुतिथिमूपाः समास्ता ॥ 1 २ 

ˆ अष्याऽयैः । पूर्दोत्तरयोदैङयोराद्वणेचतएयं समम् 

पष्ठायेकान्सितं सयं पञ्चदशपोड्शषरणो च समौ इतयुद्धारै , 
क्षेयः । श्रसुष्टुप रसम् ॥२,॥ 

क युरनवन्धोयम्- 
इस्दिरा भासुरा पदामन्दिरा ऽघधरापहा । 
हा ऽपराधद दृष्ट्या सा परामा सुरा $$दता ॥२१॥ 

इन्दिरेति । मारा देदीप्यमाना एवम् अवधरान्पापपर्वता" 
नपहन्ति सा तथा पद्ममेन मन्दरं यस्याः सा पुनरष्वया ऽपराधस् 
हरा तथा परा आभा कान्तियैस्याः सा किंच दुरः अता 
इन्दिरा हा रथे अस्तीत्पयैः। सुरनवन्ो ऽयपू । तद्प्तणे कवि- 
उुदूदे । । 

॥ सर्वषु पदेषु दतीय एकः 

पष्टः स एव प्रयर्मा्िगो च । 
यौ मध्यमौ तौ चरमान्तरस्थौ 

| वणौ तिधयो युरजारूयवन्धे ॥ 
पुवाधान्त्पाश्च चतारो व्धुरकमप्पयुः परे दले । 
मयमाद््मधोद्ितीयैकपसुपान्तयक्ये तां तयोः ॥ 

# 

(3 
(५ २ भासा { दीक्षिमती ) पद्ममन्दिरा, मघधरा$पदा (अर 

धस् पापिनो पापरूपान् धरान् प्यताम् वः ऽपदन्ति सलौ ) पर. 
ध्मा (षस उष्णा चमा फान्तियेस्याः सा ) सुरा$ऽदता ( देष मानिता ) सा इन्दिरा ( टदमोः ) दा ( शायय ) दष्ट्या.( फटा- कषपानमाभ्रेण ) सपराधद्ण ( सस्मरत्पापनादियतर भत्ति - 
स्जयन्धेना । ¢ ) धति य्- 



चिश्रस्तत्रकः २२॥ ७०६९ 

भस्याञ्धः । अत्र सर्वेषु पदेषु तीयः चष्श्च वणौ एको 
मगति, तथा भरयपपाद्गौ यौ मध्यम चतुपश्चपौ तविबान्सपादे 
चतु्ैपञचमो वर्णो दव्येते, तथः पूर्राधान्स्यगाः चतारः पञचमा- 
दिवणौः द्विनीयाऽ्राचने व्युक्रमेण भवन्ति, तथा पयमद्वितीय- 
पादयोस्तथा ठेतीयचतुषैपादयेश्च द्वितीयं वर्भैक्पं मति, इति 
सुप्जवन्धरक्नपोद्धासे अस्थः 1 अन्पत्राऽस्य वहवो भेदाः 
सन्ति इति दिङ् ४॥२९॥ 

ˆ सजातीयनिरन्तरयमकयिवम - 

काकाननदे देवि विपापा इहह भूमू- 
राराददरा राममना नाम महे हे । 

यायाम मखे खेद्दनानाऽघवनाऽऽना 
त्वं सङ्क गदादाववरनी नीततमा मा | २२ 1. 

काकेति । दे काफस्य काकाञ्चुरस्य अननं भायानन्ददाति 
सा तत्मम्बुद्धौ 1 अन प्राणने इसस्पाद्धतरे र्युटि आतो ऽचु- 
परग क इति कमरसययः ! अद देदि {दे द्योतन ! चदमायासं द्- 
दाति देनानाऽयेवहूातकेषनाः पूणा वयं मले ना निषेवे पायाम् 

; 

२२ हे काकाऽननदे ! ( फाफस्य उवन्तप्य अननं जीवनं ददाति 
तथाभूत ! ) देवि } भदे ( तवोर्छवसूपे } अखे ( यने ) असद् दू 
यद् ( वयं ) यायाम नाम ( निश्चयेन गच्छेम) जु { दि, यतः ) 
जद्धः ( सम्बुदधी, ) मा ( रष्मीनास्नी ) भभू; ( जवः सफाशाद्ध- 
चति तथा भूमिजा ) राममन्यः ( रामेकचित्ता ) अदस ( भयर 
हिता) चेद्दनानाऽयघन्यना ( केषदेदुःखदेनीनाचिसेरयैः पविध- 
मानम मान्ता सद्धीविक्ता, आजनयतेः पचाद्यन्, ) चीतत्तमाः ( य- 

पनीताप्डानः ) स्वं गदादौ ( आामयादुौ ) असी रक्षिका ( मवस्ि ) 
इति सजारीयनिरन्वरयमूचित्रेणादह् 1 



७०२ सव्याख्याश्धनरणे रक्ष्मीसहस्ने 

न गच्छामः कि ठु नापे खदमिधोस्सने भ्रारार्छीधं यायाम् 
भाप्युमः सन्नामग्रहणमेत्र कमे इत्यर्थः । अवः जरः सकशिद्ध" 
तिसाभृभूः तथा तिमनं पापं यस्याः स्ता तथा नीतन्तमो वयास 

अद भ्रद्ुने । नाति दरो भयं यस्याः सा रामे मनौ य्या; 
शतः गद्ादौ रोगाऽऽदी अवनी रततणक््ी। अव रक्नगाद् विध्य 
षयादर्षिखृधम्यम्यश्यविदेभ्यो निरित्युनादिपूत्ेण कतरि निः। 
फिकारादक्ठिम दति डप् ! मा पाता सं भत्रेति देषः । सरा 
इत्तम् । इदं सजातीयनिरन्तरयमक् चिन्न ॥ २२॥ 

अय .गरुडगतिचक्रवन्धो ऽये छिख्यते- 
मारमाता ऽदहिमाल्युग्ररप्रिमा हितमाग्रमा 1 
मानिता वियिमीताना शूतदुर्मसयुरध्रमा ॥ २३ ॥ 

. मरति 1 हि यस्पाद्विधरदेवाद ब्रह्मणो वा भीतानां धूर्ता 
नाशिता दूभति्दाप््यं तद्ेदुका उखः अमा यपाप युना. 
निना तथा उग्ररोववव माश्रर्षस्याःसा। माद्धीमनिखत 
वेलपिधाश्र(मधमावृषु इयेकाक्षरः । दितानयुकूलान् भजि 
स्रा मूरस्पर मता रमा भाति क्षोभते इत्यथः । तष्ठक्षणम 1 

मध्ये स्यासथम।दिदयन्तरपद्भ्स्षरस्पृगोषोषवम् । 
गरुदगतिचक्रवन्धो व्यथे व्यन्तेकगृ ् िमण्डलकः ॥ 

----“-~ 

२३ मारमाता ( कामजननी ) श्रदिमाघ्यु्ररविसा ( अमे प्री 
मे अयुस्य श्येमो मेदे दोभा यष्यास्तथ।सूना } हितमाक्् मा 
मानिता ( खादता खरी ) यिधिभीतानां ( दुदयसिनानां ) धूनवुनै- 
स्युदधमा { चूतो निरस्ते दुरेतदर््यष्य नरकर्य घाः उसर्महान् 
श्म स्वायास्तो यवया तयाररूता मवति, ) इति गर्डयनिवकद- 
न्येन वदति । 



चिन्रप्सदकः २२॥ ७१ 

श्रस्योद्धारः 1 पध्ये मथमायस्तरपवकमित्यपेः। ऊर्ण मण्द- 
कपिली द अन्तेरे मध्ये पड्क्यक्षरः अयं गरूढगतिचक्रबन्धोः 
केपः \ भकृते रहि इस्याकारके स्पृशति ताददाः दयप द्विदीया 
उ इत्यतो ऽवतेयै द्रयोरक्षरयोरन्ते मध्ये एकम् अर्थाव् मध्य 
गत्तमक्रं स्पृशति तादश) त्रीणि मण्डङानि यस्मिन् ताद्शः 
गरुडमतिचक्रदन्यो भवति । मध्पश्यपष्डखदरयासयेप्तपा बाह 

मण्डले ग॑रुदगतिवन्मददिस्पर्थाऽचुगम इ्युद्धारः ॥ २२१ 

चतुरद्गतुरगवन्धः-- 

पामराऽच्ञानतरिक!. छाया या संमता ऽता 1 

तापनोद्नहासैका रमा नतधुरा तात् ॥ २४ ॥ ' 

पा्मररति 1 पापां पाङ्तानाम् अन्तानातसिन्धुतस्णे तरिका 
नोकेव अतुका निरुपमा छयेच समता एव तापस्ष नोदनो द् 
से( य्य; सा एक नतानां सक्तानां घूनौसे परसय सा 1 चछ- 
कपूरव्पूरिर्यपरस्यपः \ रमा माम् अव्रताव् । चदुखबुरगबन्धो 
ऽयम् 1 तष्छक्षणम् 1 

श्राथकोष्रममायुक्तयुत्तराधयतः स्थितम् । 
तिरयक्पह्िचदुष्कं यतचतचुरङपदं विदुः ॥ 
अः! , 

२९ पामणश्शाननरस्किः ( पामा ये ऽक्ञाना ज्षनिश्चूयास्तेषां त. 
रिका, सवसामरोचर्णनोक्रा ) या ऽतुक्ा { निरूपमा ) च्छाया (काः 
न्निस्ना, सार ग वा) समनः, पापनोदृनदःसा (पापनोदनः पापना 

को हापा मन्द्म्मिने, पसाद इति यावन्, यस्यास्तधाश्चुना ) नत~ 
शुख ( नतान नश्राणां चुः रश्णसरासे यस्याम् पचविधा }) या स्मा 
(८ ख! खसमः } अदत । 



७०४ भ्याख्याऽचनरण रष्शीसद्टखे 

्रटकोषयुततियवप दिव्यम् अधोऽधः स्थितमिति दातरि 

श्तोए सव्यादिक्रमे शछोरो वाचनीय इर्युदध।रः । भवर" 
वुरुड प्दविन्पासे ऽदश्वगत्या पचञुद्धवेत् । 
प्रतिपादं एकस्थाने वचुरदपदं विदुः ॥ 

हति तष्ठन्नणप । 

अन्न बुद्धिवलक्रीडाां भसिद्धदयगसा चाचनेनेकेकमक्षरमा- 

दाप शोक उत्पद्यत् इसर्थः ॥ २४ ॥ 
सं यया। 

दरङणदोदवशछोकस्ठ-- 
पापसंहारिका रातु मनेक्ञा नतसंमता । ` 

ज्ञानयामा दयाज्ञाता ऽच्छा ऽमाया ऽपापराऽद्रा ॥ २५) 

पिति । इदं चतुरङ्गतुरगवन्धविचम् । पापानां संहारिका 
पनेोक्ञा नतानां संमता क्षानस्य यामा प्राचिमैस्पाः सा दयया 
ज्ञाता बिरूपाता श्रच्छा स््रच्छा अपापे पुण्यं राति दत्ते साना- 
स्ति दरो पस्पाः सकाशारसा या माप्द्धा मा रमा रातु ददाह 
शुक्तिुक्ती इति शेषः; 1 

शछ्ाकोद्धारक्रपस्तु आच्कोषएस्यपाऽप्तरमारत्प पथमपादः) 
द्विीयको्रस्थपङारारभ्य द्वितोपः पादः) ततस्तु एस्थ- 

पापसेष्ारिका मचा ( दा ) प्तानयामा ( क्ञानस्य यामो वि. 
स्तासे यत्या स! ) दयास्लाना (दयया प्रसिखा ) अच्छा ( खच्छा) 
अनाणा ( निप्कपदा ) गपापसऽष्दरा ( अपापं पुण्यं सति ददानि 
रदथामूत अरा यस्याः स्वा ङक्ष्मीः ) मसानतसम् ( सक्षानं त. 

पति उपद्धिणेणनि, शिषनि, मशानदल्यमिति यावन् ) मनः रत 
{ ददति) ईति हेरमपद्षन्धेनाद् 1 3 



५ दिप्रष्ठवकः २२ छश्च 

सक्तरपारम्प ठतीप; पादः! पुनद्वितीपपद्धिधयपकोषसच्छका- 
रमारम्य चदय; पादः 1 एवेरीसा द्ोकान्तरयुत्पथते ऽतः ह~ 
रद्गपदाख्यं विप्रमिदम् ५२४५ 

स्तोभद्रम्-- 

रमा सदा दासमारमानदा $ऽननदानमा | 

सदाश्चया ऽयाशयद्ासदाययागगयानदा ॥ २५ ॥ 

रमति । सदा सथैदा दाति मारस्य सानमाभमाने यद्वा दा. 

सुस्य मार्पराने च यत्ति खण्टयति सा \ दो अवखण्डनदइयस्मा- 
दातो ऽवुपसर्गदति फः} अननं प्राणने ददाति स आनमो नपसृ 
त्िपैस्याः सा ।णग प्रहृते ब्दे इयस्माङ्जि नोदात्त पषदेश््येति 
दृद्धिनपेवः । सन् शोभनः आशयो ऽभिपायो यस्याःसा 
अयस्प शुपाऽञवदविपेः आकरा इच्छा येपां तेषां दास्तानां भक्ता- 
नां दानं विश्राणन यागश्च ताभ्यां गम्यते प्राप्यते तव. । गमेडे 

इति टप्रत्ययः \ यद्ाने विमानं तत् ददप्रत सा चसा 

लयथैः 1 सा रमा रक्षी; अस्ति इत्पथः 1 अत्र पचगतपादचतु- 
एयस्प सर्वतो रमणात्सत्रतेभद्रारूयतिदे वितरम् । तदाद द्- 
ण्डी ! तदिदं सर्वतोभद्र रमणं यदि पर्वत इति ! अस्या$; । 

२५ मानदा ( सेमानपदा ) अ(तनदानमा ( अल्नने सुखे दान- 

मः दानलक्यीयेष्याः ) सदाथ याऽधयाच्चदा ( खन् अ्यखयो भिश्च 
ययाते सद्ाशयाप्तेपामायाश्चदा, स श्ययदकयादायासद्, मव 

श्रमविनाचितते ) सद्ानदागमगरानद्( ( दानयागाक्ष्यां सहिताः ख~ 

दालयागः दिने यज्वानश्च, ताचू गच्छति तथाभूतं यद्यानं गति- 
स्तरपरदा, दानियञ्वभाप्यगतिदायिनीति यावत्त ) स्मा सदा दाष 
(मापे ) मार ( पराप ) इति सवतोमद्रचिन्रेणाड 1 

८९, 



७०६ सच्याख्याऽवतरणे लक््मीसदस्े \ 

चतुष्क चततुरहनवन्धक्रमेण अ दपङ्किचतुषटये पादचतुष्टयं मि 
लिप अनन्तरं प्िचहृषटये ऽपि अधः क्रमेण पादचचुषठपलेषने 
भरथमाम्रु चततखपु पङ्किषु पथमः पादः सरयैतो वाच्पते। ५ दि 
सीयदरनीयतुर्पद्धिषु द्विरीयतृतीयंचतुर्थपाद्ा बाच्यन्ते । इति उ 
द्ारोक्तेः॥ २५१ 

` तिष्वरम्-- 
समरथयस्र सकरक्षितिस्थितिविनिभितिम् ] 
मुमृधचुद्ुर्यमुत्समुद्रदुदितः स्वयम् ॥ २६ ॥ 
समथैयसेति दे सुद दुहितः ! सय्॒षणं दुहुः कल" 

हमत उरुषदती युयस्याः ऽसा सं सकलया; रितः स्थितः 
पालनस्य विनिभिंतिं निमार्णं स्वये समर्षयस्् यरु । भअरतराऽका 
रेकारोकः।र।णां पादत्रये सन्तरान्तिस्वरचित्रम् ॥ २६ ॥ 

एकस्वरम्-- 
पारावाराञ्जाता मात्ता 
ऽपायाायात् चास्तादासान् । 

=~---~---- 

५, २६ दे सनुददुदितः | ( सागरकनये 1 ) युश, ( चुमृ्र्णा मे.ष्न्दपाभीर्सिनद्ानेन करपन्चश्षकःपा ) उरमुत्त ( मदानन्द्रा न्वं) स्वये स्म्पूोचाः परथिष्याः व्वितेः चानस्य विनि निमानं स्गभैयस्व (कुर) षति गक।रफारोकाररूपाऽचूत्नितयमाश्रधटिततय। धिख्छस्नःक्ना चिभष्याच् । ४ २७ स्दाराऽपफारा { सार््दूनाऽयस ) सजास्या ( चच््रमुधी) नाग. ऽगा$तता (नग्प्डण फ गालम् म्रा प्रासास नी) क्षाऽऽ्कांरा ( मूर्तिमती ) स्याता ( प्रस्तिखा ) प्यास ( सययुद्धान् ) जाता 



चिश्रस्तथफः २२ । ७४५ 

साराऽपऽकारा रजाऽऽस्या च्या- 

ता साकार नागाऽगाऽश्ता ॥ २४७ ॥ 

पारेति \ पारावारास्सपुदराज्नतोतन्ना पुनः सका रातति 
शह्ति सः साकारा; । किवन्तमेतत् । त्ख इयर्थः ! स॒चाऽसौं 
राजा चन्द्रश त्द्रदास्यं यस्याः सा पुनः साकारा सद्ा नागे 
ठपाञ्चरप्र आषा ख्याता सा पात्ता जपायमूताच्रानाद्वासान्पा- 
यात् रक्षतु \ अचर पये एके आकारस््ररः अतत एकम्बरचिचम् । 
विचयुग्पास्प्चम् ५ २७१ 

भिन्यञ्जनय्-- . । 
नन् न्व् ४५ [प 

रमे रमे मुरारतिमारमातरतीतरे } 
ततं तिमिरमेतज्ञ॒ मतितो ऽतितरामि ते ॥ २८ ॥ 
रमे इति! ुरारत्तः रामे ! रमे! इतरद् दश्यपतिक्रान्ता ऽतीतर। ! 

(अखाद्य; क्रान्ता, इति समासः 1 तस्सङ्ुद्धौ हे मारस्य मातः ! 
ते क्षप पततेुद्धारति मितः त्नानादिक्ति यायतः । एतच वरिश्ततं 
तिमिरम् अदम् अतित्तरपमि । दद् त्रिल्यञ्जनचिच्प् ॥ २८ ॥ 

माता (जननी मा) चपायात् ( हानिरूपात् हानिप्रददिति वाचयत् ) ̂ 

श्रासादु { खंस्वास्मीतेः ) दान, पायात् । ईनि च्छ(्कस्य अष्छार~^ 

माघ्न्रटिरस्वेनन पकस्डरःख्यरेन यिन्नणाह । 
२८ हे घरुखश्यतेः समे ! ( सुखजन्पक्ि { ) भारमत्तिः । (प्रु 

स्रजतनि ) अतीते ! ( अनिक्रान्ता इनरे दतरा चा यया तत्सम्बुद्धौ 

सश्वौतिश्वायिनि !) स्मे! ननम ( विस्क्नम ) पनत निमिरम् (अ. 

क्षामम् ) ते मतितः ( व्वदुदत्तया द्युद्धया बुद्धवा, च्व दूकान ता } 

आत्तितसमि ( उद्द्धयापमि ) इति च्छकस्य नक्छारमकाररेफरूपरदल्- 
शिनययदिस्वेन च्रित्यद्धनातिचेन् चिनार \ 



०८ सन्यास्याऽवतरणे रश्मीसदसे 

दिन्यज्नम्-- 

काटे काले ऽङोकिकैककोरे कालालके रल । 
कलिकीललकल्लोखाऽऽकुरुरोकाऽऽछिटा कर॥२९॥ 

9 ष, 

फाले इति । कालाः कृष्यावर्णा श्रलका यस्यास्तव 
फ्िरूपस्य कौलाखस्योद्कस्प कटोसैः आङुखानां व्याप्तानां 
छोकानाम् आक्ति पदक खाति षया गृहात सा। आतोलुपरो क 

शति कः 1 महतमरूढोखकष्टोखौ इयमरः 1 अौकिफः यः एकः 
कोलः यरादरूपः तरिपन् काले कान्ते तत्तत्षमये लल क्रीड 
इत्ययः । लड विलासे इत्य्मासार्थनायां छोट । इदं द्वव्य 
्षनचित्रम् ॥ २९1 

एकव्यञ्जनम्-- 

सुरोररररुररोररूरसर्रोररे 1 
"~~~ 

२९. दे कालाऽलके ! (नीरकचे! करिकीलाटकघ्ठोलाऽ्षकुललो- 
का5$क्िका( ककिर कीलाल जलं तस्यये कलोल! मह।तरद्धास्त- 
राका ये खोकास्तेषाम् गालम् पद्म् खाति मदत्ते तथाभूता, क- 
चलिक्धितजन रक्षित याचन्, त्वमर् ) काले ( कृष्णवर्णे ) भलाकिः * धोककोरे ( गलौकिको रोकेत्तसे य फकः कोलो वराद्स्तस्मिन्, * दिज्यवरादरूपे छष्णे ) काके { योग्याःचसरे ) किर ( निश्छयेन ) रुक ( फीडस्व ) इति ग्छ्ोकस्य ककाररख्काररूपव्यञ्जनद्यघटिततयां 
दिव्यद्धनाव्येन चित्ेणाद् 1 

३० रेरे 1 अर (नास्तिः धने यस्य तथाभूत, अकिञ्चन [) आरेरा ( अरीणां समुद् मार, तदोर्यति कम्पयति तथाविधा ) र्रेरा(रं श्चन राति श्दात दय चार् यस्याः खा, धनप्रदषागर् वरदेति यावन् ) 
अरेयारिः ( मरै उनम ) हरते, गच्छन्ति अरय यस्याः सता, परा- यितशकुः ) पयारिसा (रं शरमिभ्र मारिणो भप्त यः वैमयो स्याः 



‡ चित्तप्तयक्षः २२) ७०९, 

रेरेऽररिरारररेररेरारिस्यिस्यि ॥ ३० , 

रुपोरिति। अस्प पञ्जिका) सयः अरेः श्रः उरो: उरस 
उः उरोरर रेरे भ्रगरेः आर रररे रारिः इरारिच! अस्ण- 
ऽर्थः । उरू पीवरे उरू सविथनी यस्याः सा उः रक्ष्मीः उ- 
रोमेहत; अररः श्रराः शीघ्रगामिनः पायमाना अरयो दिप- 
यो स्प तस्य । यद्रा अरं चक्रं सन्नामा चक्रवाकः तस्याऽरिः 

श्चुः दापिद्नाच् । चक्रवाकस्य) श्रीरतिश शाणे दत्त इति 
आर्परापरापणादी प्रसिद्धम् ! उरोर्मगस्य पारीचस्ष अरेः श्री- 
रामस्य उरः चक्ष तदेव अरर कपाटं विस्तीर्णारयात् तत्र जार 
भरि जगस्सेपार्थप् । प्ता कथम्भूता १ इरारिरा इग जरं तस्याऽ- 
रिः पञ्चः पोपक्स्वादसिः) यद्रा इरा अरियंस्य तमग्निं राति सः 
स्वपदेन ग्रहति सा 1 लङ्कायां लोक्भस्ययायमप्निं पविवती- 
स्यथः! अरः मारित रु्भयं यस्याः सकाशात सा माऽपरषे ऽपि 
जने दयादुलाद \ किच ररेरारं धने रति ददाति ताह 
स वाङ् यस्याः प्ता वरदे; 1 सत्यापेतादृर्यां जनन्यां रे 
क्रे { सं रारि; रः अश्िः तद्रननाज्वल्पमानाः अव्यः कामा- 
दमो यस्म तादृशो ऽसि \ रेरे शिव इति खेदध्रोतनप् ! त 
स्मात्तं दयाद्धुस्वभावर दुतं क्षरणं याहि शुक्ते मतेति भवेः \ 

५ 

खा) उखः ( उश वानो ऊरू यस्याः सा) उः ( जदमीः ) असुरः 

{ ससष्ण व्रणेन उसेभरद्दनो ऽतिकतव्रेणस्य ) खरोः ( हरिणस्य मरी 
च्चरप ) शरः { रामस्य ) अथ वा--गरुक्येः ( चणयिधाने अहतः) 
सये: अरेः ( दरिणरेः सिस्य, गरसिहस्य ) उशऽरर ( उसेशूये 
धष्ोस्पे भरद कपट ) खाप प्रावाति, च्छोकस्य रफमात्रघरिस्वेन प 
फथ्यञ्चनाख्येन चिच्रणाद्द 1 + 



५१० सभ्यास्याऽवतरणे रदवी्तदसे 

आल्ेपेशो ऽयम् । रः स्मृतः पाके सीकषणे । भरे बध्रे च 
चतरे रीर पुनरन्यवव् । इरा मूवाकघुराम्बुषु 1 इति भेदि. 
नी 1 तरीक्षये वैन्वानेरे कमि रः स्वर्गे न्दे धने \ रीम् इ 
भेये सध इसयेकान्नरः 1 रा दाने ठा ऽऽ्दानि चेतति 1 इवमेक- 
उपरञ्ज्तवचिनिप्र } २०1 

एकन्यज्जनगप-- 

मामामम् ममे ऽमामा मामो ऽमूमाममे ऽममे ) 

मामामे ऽमी ममे ऽसामा मा समोमममामि मे ॥३१॥ 

मेति । अध्य पदच्छेदः । मामामम पमे अमामा मामः 

श्रमम् आममे अमे मामामे अमी म्मे श्रपापाः मा ममोमपर 
अमामिमे । अस्पाऽ्यैः | मपसामातामाश्रीःमेमे विधत 

द्द् दुःखदः मः समयो यव संसारे मरणककिवेत्मथेः 1 जमामाभ 
भा सह् अरपाति गच्छति सा सध्रीची हितकारिणी स्यात्न त्वन्याः 

-यद्र्मात् मामः मया ममाणत्वेन श्रमातति मन्छाति चरतिस 
वेदः अमू भ्रियमेव्र अममे निमे मोक्षदिषये आमे ऽभिरहि 

३१ मम मा ( मज्ञननी ) मा ( टष्षीः ) ममे मस्य विषस्थमा 
पोमेष्र चता चस्य ताददे दिषोदमे सपार) गमामा ( जमा सद 
समति गच्छति तयाभूना, सष्कारिणे ) मामः ( गां प्रसाम् मति 
प्राप्नोनि तथा, पमाणमूतो चेद: ) अमू (लक्षमम्) भमत्रे (उथान) 

भर {मम ) समी समबपस्मपः { तद्या: ) मा{नन्लन्तु) देममे !; 
{ मच्यन्द्रस्तस्येव मा फान्तियेस्यास्तथामूनि |) ( सह ) ममोममः (मः 
चह्मा, मः दिवः, उमा भीसे, (-तेगं समाष्टारः, तखिनयमपि )मा 
अमामि (न जामि ) एति ग्े(कास्य मवा र्मानष्यञ्चनवटिनदया- 
पू्क्तामिचेन चित्रया 1 



चिश्रस्तयकः २९) ७११ 

तमान्. प॑तलससादणन्तस्य मोक्षो न भवतीति भावः ¦ अत 
ऽहमपि तपि शरणं गच्छमि नाम्पत्र सन्ने इत्याह । पे मम 
प्रमी अप्राः अप्रा सह् श्रगन्ति युञ्जते ते कडनपुत्रादयः 
सदषारिणो मितरवसौश्च मा मा भूवन, कि वदहूना हे ममे ! म- 
शव्दरद्रन्मा कान्तिथस्याः । यद्रा मस्य चद्यणः मे जननि हे 
ममे} से! अहं स्वदितं ममेमे मः ब्रह्य मः रिवः उमाचै- 
तेषां समादारस्तत् अयमपि मा अमामि न व्रजामि कि पुन- 

रम्यान्. ! अम गतिभोजनक्षद्दैषु । मो प्ये समये ऽपि स्तः 
निप च मधुसूदने ! मः दिवश्च वेधा इति मेदिन्येकाक्ष- 
रमा ।माङ् द्द् इति धातुः इदगप्येकय्यञ्ञनमेव चित्रम्॥३१॥ 

यज्छषलिपयययकसर्वतोमद्रय-- 
मामानमामानमामासानमाननमाऽनसा | 
नमानमामानमानमानमाननमानमा |! ३२ ॥ 

मामानेति \ माप आनम भमानमाम् आमानमाननमा अ- ` 

भ 

६२ दे अन! ( मल्राण 1) अनम. (आ ईवत् नमः अनन "यस्य 

सष दरिद्र इनि याच्त) (त्वं) यमानमाम् ( अवरिमिवन्दा- 

स्तम् ) मां ( र्मी ) आनम (नमस्छख) (या) भामानमाननमा 

(शा समन्तात् मान प्रनाणं यस्य नस्य सस्य चन्द्रस्येव माननम 

सुप्यान्तियैस्पास्ताद न्ती ) अनम (वनः गनमन्ती खर्वोरछृेति या 

यत् तथा चनेचे } प्य दे अन | स्वं } मायमाननं { साने मासयन्तं मा 

निम) मा मासम ( जेव नमस्छयोः ) धति ग्छोकस्य अक्तासऽ्प्का- 

रमक्ासर्नकारमात्तघटिनतया द्नज्ल्विपययमकष्तर्वतोमद्राख्येन 

शिनेयाण्द । ८ 



७१२ सव्याख्याऽवत्तरणे खध्मीसहस्ते 

नप्र नमान मा मा नम अन मानमाननम् आनमाः। अषेः ॥ 

हनमान! नास्ति रकेषु मानः सक्तारो यस्य तादश नशदन 

समाप्तः ।हे अन ! हे पम भाण ! सम् आनमाः ईपत् नमः अने यस्य 

सः द्दिद्रि ऽसीति छचेःपधैः ! "नमः सदयं नमः आयुः) इति 
निवण्डो अन्ननामघु पाठाव् । अमाना मानराहिता अपरि" 

मित्ता मा कान्तियै्षासतां मां मातरं धियम् आनम नमष्ुर } 
कीटशी सा या श्रामानमाननमा आ समन्तात् मानं प्रमाण 

यस्य पूणे इन्यथैः । तादयो यो मश्च तद्वत्. आननम एस" 
श्रोणा यस्याः सा, किं च अनमा अन्यान्पति न नमति ता 
परमे्वरीखात् । परम् अं वादेव नमति सा च पतेत हति 
शेपः 1 पुनः हे अनास मानमाननं मानः सर्वः ईश्वरो ऽदमह 
भोगी सिद्ध इत्यादाकारकः स एव माननं सदा मननविषयो 

यस्प । स्वायै अण् 1 ते शरीमरोद्धतेमा मा नमेव नमप्डु- 
योः 1 शरीमस्ताद्न एदिकाऽऽसुष्पिके उभे अपि क।मने सत्स्प- 
ते इत्ति तामेष भज न देवतान्तरं सेवस्व इति भावः। इदं अम् 
द्येन अक्(राऽऽकारषूपेण रल्द्रेयेन मन दृत्याकारकेण च प 

कचितरेण युक्त तत्वतो मदराऽऽख्ये वचि्मपि भवतीति ङ्गेयप॥२२॥ 
द्िन्यज्जनैकस्वरम्-- 

मायानायामायामाया 

सयामायामायामाया } 

३३ (या) मा (माता) मा ( खक्मी ) माया { हरिदाक्तिरूषा 
इस्ति ) ( नस्पाः म्या ( टदम्याः ) माया (रपा) मायासायामाय { माया धविचेव षामा सोगप्तस्य भायामो दैष्य तस्यै, अविद्याविघा- 
तायेति यावद ) जावा (निन्यटा) सामायामा ( वमः काषः एव या- 



श्ित्रप्तवकः; २९॥ ~ ७१३ 

सायामायामोयामाया । 
सायामायामायामाया ॥ ३६९ ॥ 

् 

मायेति) पाया माया साया मायापापामाय अमाया मा- 
यापापापायाप्रायापा यापासायामा याप आयामायाः । 
यापा जमन्पातामा श्रीः माया भगवताश्वच्छाक्तिरूपा वरते 

तस्याः मायाः भियः माया कृपा पायाग्रितानाम् अपिघा ए 
प्रामः रोगः तस्य प आयामो दैर्ध्यं तस्मे ते विनावांयतुमत्य- 
यैः क्रियार्थोपपदस्य च कर्मयि स्थानिन इति वुयुनि चतुधा । 
अपाया निष्कपट 1 कथमेतदवगम्यते १ इति चेदाह । यामायामा . 
पमः कफः स एवं यामः तत्राऽऽयामो विष्ताते षठो यस्याः 

सा । ननु काकनद्रसरात्तदतुगेषेन तनाऽनुग्रह ऽभूदिति चेन्मै- 
बभ्रू \ सामायामापमापमा संयमः अयः शुमाबहो विधिश्च 
तयोनीप्ति माया बुद्धियेपां तान्मानतकािककर्पमन्दानमरयतु- 
सरति सा सप्रमन्दालुजिधृक्षुरिस्यर्थः } अम गस्यादिष्वस्मास- 
चाध्रच् । अतत वपं भ्यामायाः श्रयेषु घनादिष्वमाय, नि्म- 
प्रा; सन्त; तामि शेषः । यापर शरणं व्रजम् । यमः कलेचय- 
मज ऽप्यर्हिमादिषु पञ्चेषु । सेयम यमने व्वाह्भु यामौ अहरस- 
यमो} स्पान्पाया क्ताम्बरी क्रिया, दम्भो बुद्धधेत्ति मदिनी । 

मस्तत्रायमा विस्तारो यस्याः, ( जयन्नरक्वकस्प्ात् ) यमिायामा- 

यामा ( याम. संयमः, शयः छुभावहे तविधिः, दयोनस्ति माया 
सुद्धि तान् अमस्यलुगच्छात नादकी, अन्दजनानुप्रादिष्ा भ- 
चत्ति ) { अनो वयम ) सायामायाः ( अयेषु व्छमपु समाया निःस्प- 
द्वाः खन्तः ) याम (तां शर्ण गच्छाम ) एति ग्छोकस्य जाकारम- 
फरयकार्मान्नपरदितत्तवः द्िव्यङ्नेकराख्येन पचदेणा्् । 

९.० 

| 



७१९ सग्याख्यासवनग्णे र्मीसदसे 
॥, नः ५ 

मगल्राऽमिधापी यायाशब्दस्तु परमिद्ध् एम एदं ् विवपञ्जनै रघवर 
चित्रम् । विद्युन्मान)त्तम्.॥ ३२ ॥ 

अथ अषटदलपश्म्-- 
मासा रक्षा परस्याऽबनगगगनवत्याघुणस्वाशचहमा 

भाहेशस्वास्थ्यनाक।दिपदददपदित्यथयन्ती हृताऽऽमा । 

माता न्तीति सूति रचितततचिरस्थानुकूख्यावनामा 

मानात्रद्या प्रक्र परमममरमप्रीतिरक्षारसता ऽमा ॥३४॥ 

पानेति । या प्रस्य विष्णोः अपन र्षण गच्छति तत 
गगनय् अव्रकाशः विद्ये यस्याः सा रक्षा रक्षणकशक्तिः ५ 
पेकरक्णभूमनिरपसंयोगिनीनि यावत् ! पुनघुंणान्कीटविके- 
पानमिन्याप्य य सत्राच्या द्रन्याय्ज्ञास्तेभ्यः हम सुतरं स्याः 

शेधयामा) परस्य ( परमपुरपस्य हरेः ) अवनगगगनधनी 
( घनं स्प्रण सद्रच्छनि तथाभूत यद्नगनम् अवक शस्तद्धनी ) रक्षा" 
( स्णनक्ति, इरजगद्रक्षणलदहायिषीने यावत् ) भघुणस््राग- 
देमा ( घुष्दपयेन्न छ्ोभना आशा येषां नेष हम सुवर्ण यस्याः स~ 
काभोकते { सनौ शापूरिका ) माहेशस्यास्थ्यनाकादिपददपत्च (ग 
देश पथन्धर यत् स्वास्थ्ये स्थगोद्िपरं च वदद नस्पदे पद् अस्यत्र 
न्या } इनि अग्रयन्नी ( अगैमेपदिका) हनाऽऽमा ( हनः ममो 
रोगाय्याम्ना } माना सुनि (जन्म ) हन्ति इति ( देतोः ) रचि- 
सैनग्चिर्यायुकुन्धा $धचामा ( रचनं चिदं ततं धिस्तृनं चिरम्य 

प्यरस्, धानुुतयं यन नादशा इवनाने नमन्कासा यस्याः) सा 
{मा ) मातावस्पा ष्णा ( भानसमृदनस्) उनर्टए यया नया पर 

उम्" अभ्यमनम् ) ( समरद्ध्रानिरश्चागण्वा ( जगस्पस्य द्रेयनदरष् व्री 

निषश्नायं र्व. थीनिधम्पान्नादरी अग्नीति अच्ददटफमद्टयन्येन पो 

पाश्च स्िदेन "छुना शदुनुहनिरितयदु नादा । 



+ चिक्न्वप्रफः २९२) ५७१५ 

सकाशात् घुद्रदिव्रहयान्वतत्दैदिकपूरणीत्ययैः 1 किमदिकरप्- 
रण्येन न हि, तरह रहेश्स्मरदं मदं यत्ास्थ्पम् पेदव नाक 
दिस्वगादिपदं च दत्तः इत्ति व्डे । दद दाने इस्यस्पास्पचाय. 
च् । ईदश पदौ चरणौ यस्याः सा दिवन्रलेनद्रा्रशवरयदानी 
इत्यथे; किमेतानदेव १ नहि, ताहि या बू जनिं हन्न नाप्न- 
पत्ति सा मोक्तपरनि दद्पवीच्यर्थः। इति ननानस् अभृयन्दी अर्भ 
सम्नादमन्तो । अर्गच्द तत्करोतीति णिजन्ताच्छतरि षणम् + 
मन्यरताददयाः सेवादौष्कर्थं मग्रादिति चन्नेयाह रथिनं कृं ततं 
बिप्तूनं चिरस्थं विरस्य.मि अनुकर्ष येन तादश; जवना 

मपरस्कासे यस्या सा नपरस्करपात्रानुप्राहिगीययः । पुर्या 
परमे पथा स्यात्तथा अपरपः देवषके विष्णुः ततर प्रीतिर- 
सामां रसो यस्याः गिष्णौ परपग्रीतििमनीस्यर्थैः } न व्रियते 
मामानेयस्याः सा भ्रमाणाऽमोचरत्यर्थः 1 धतो नायो नि. 
वन्ते) दृरप्रादिश्चतेः 1 इति दनी, अनः हतो गनः भामं द्रोषो 
यम्याः सा निष्कल्द्भसयथे; । पात्ता मा लष; पानाचरया प 

न्पानपङ्ख्या अपा संहं प्रक्र यया स्पात्तथा जयलतति शपः ॥ 

रं पदार्थमक्तिनिनिष्टदलन्पापं कोयास्पृष्टकणिक दसाग्रभणषु 

^रघुनायमरनुकृतिशसिति कविनापपद्रेतमषदल्मद्माचिततम 1 ल~ 

पषण तु- ८ 

पादेषु प्रयमान्तेक्य पादोपान्त्याऽस्नरद्रयम् ! 
पादान्तरद्विनी पादित् नीच चेद्विषयैगत् भ 
अषटमाद््िमे चास्य गत्यागत्या भव्रद्याद प 
दशमस्याऽपि्ारततिरृभ्युरखदलाग॒क्रप् ॥ 

यद्धि कोगोपदिस्याऽणकदिन।माङ्धिनि तथा { 
इदमष्टदर परमं स्या्केःणःइस््एकथिकम् ॥ 



७१६ सम्यारयाऽवनरणे खश्मीसषटखे 

भ्रस्याऽयः-- 
सरेपादेषु ममपमन्यं चाऽक्षरं समानं, तथा पूपादस्योषा- 

न्त्याऽप्नर्रयं पौरस्त्यपदस्य द्वितो यचतुर्थं विपर्ययण स्याद ] 
तथाऽष्टमे नवमं दक्षम् आचुोम्येनाऽपि भवति। तयोर्मध्ये दश- 
मस्याऽऽत्तिश्च 1 तत्न कोणोपितनाऽतरैः निष्पन्नेन कन्यादि- 
नामाङ्किम् इदमभ्युदश्वदलाग्रकप् । पुनरमयोभयदलमध्यकोगः 

अस्पृषटकिकं तत्र दं न काम् इत्यथैः । अयमषएटदलपश्राः 
र्यो वन्धस्तदुद्धारथ । सग्धरादत्तम् ॥ ३४ ॥ 

चक्रबन्धः-- 
वक्रा्ेक्षणकम कुक्षितिभुजां नो सर्पथा यदटदा 
पत्यङ्कस्थितिमत्र बिन्द्ति भयं सा हू्तुमृञवर्थिनाम् । 
भिक्षाऽऽदश्रमलास्यसङ्कतिहरा ऽजसरं मता नः परा 
राजीवाऽ्रसथा परर्धिभिदुरा शान्तत्मनं मासुरा ५ 

वक्तेति । यस्याः दृशा कटाक्षपातेन कुक्षिियुनां दुष 

३५ यद्दश ( यदरीयकूपाकटासतेण ) कुङितिभ्ुजां ८ वारमा सां) यक्राशेश्वगकमे ( सुखदसनक्रिया ) सथेथानो ( भयति) प्वं(या) च््ञनर्धिनाम् ( अङ्कटिलमतीनां याचकानां मयं दतु पत्यदस्यिति ( दयुरसङ्ग स्वस, सर्वद! हरिसांनिष्यं ) विन्दति (भा- भ्नोति ) धिक्षारश्य भि्चायै परिथ्रिमणस्य यः शमप्तस्य यछ्छास्पं चस्य, प्रभूतः चम त यावत्, ततःलद्धतेस्तःसम्यन्ध्यस्य हरा, प~ रें सद्मा द्धेः सम्पदो भिदुरा नादिका, खछान्तासमनां यत~ ' विठानां भासुरा ( प्रत्यञ्च ) सः राजोवाञ्धस्लया ( कमलाऽकवा) नः ( अस्माकम ) जजघं ( सदा) मता ( पूज्या) दति सेङ्कटय- 
ज्वनः फपखापदसणमति कथिप्रन्यनामाङ्धेन यदधग्चकरयन्येनाह् 1 



॥ विनस्तपक्ष; २२) ,* ७१७ 

णां वक्रास्वेप्रणस्य मुखाऽवलोकनस्य कं नो जागने इदप 
यनो ऽतर ऋज्यार्थेनां सरखयाचकानां भयं इहतु नाश्चथिषठं प्रु 
ष्णोः श्रद्ध उत्षङ्ग स्थिति विन्दति पप्रा मा भिक्षार्थं 
आटः श्रपणं तेन यः श्रपः तस्य सास्पस्य नर्मनषय सद्गतः मा- 
परैर पुनः णन्तासमनां जिनिन्द्िपाणां सराधूनामिलय्यः । भा- 

, छर मकाव्माना तथा प्रपां सत्रुपूनरामादीन।प ऋदु वैभवं 

सिनाति विद्ररपत्ि स्रा 1 पिददर् विद्ारणे इतस्याद्विदिभि- 

दिक्छिदिरिति ङ्स 1 किच राजीवहुपनप अव्र्यं स्थान. 

यत्या; सा रु्मीः नः अप्पाक्रम्भक्तानाम् श्रजघं सततत पग 
उच्छा मत्ता इषा इयमत्र पर्देनतासेनाऽगिमना इत्गभः । इद 

(प्रेकुटयञ्जनः कपलासदस''मित्ति कविकाव्यनापाऽङ्कुतिमहा- 
च्रं चित्रम् । 

चक्रवन्पोद्धारस्तु दश्षपण्दखरेखात्पके नयमण्डलान्तभि- 
चक्रे नापप्यनिन मह एरोनरिशतिकोष्ठं ग्रसकं व्यपरपद्किन- 
यं समख लिखिलः ततरैकम्यां प्रौ वापपाश्वमक्रमेण प्राय- 

पद्मालिष्य तथा प्रादक्षिण्येन द्विरीपदुनीयौ पादी एटिलिघा 
नाधिस्यनि वाहयवररूेन साक्तरकोषटपदक्रन सह अष्टादवकोष्रव- 

चिदूतीयपायान्तक्तोष्रिमारन्य भादक्तष्येन चवुर्थपादं ल- 
स्य तथैव ममाप्येद, तत्र नानिदखयनि आद्यपादय्ये दशमा 
प्रवादो भवति । ठ भ्राचयन्तनर्भैः सह वा्ववल्ये चतु. 
पादोद्धासे द्रषए्व्पः\ तथा सुनीपपादान्तक षे द्रमेवैरगेन चतु- 
यौचन्दवर्मयोः सेव्रादो भवति ! एव चृतीयपष्ठुत्रनम योः “वेङ्र- 
यङ्दनः कपरायरसणमिति केः कःव्यस्य च नामोद्धारे नि 
भावनीयः सरसधुरोणतमेः ! उत्र प्रे परादूनयिक्रीडिनटत- 
म्छमरेरपि अस्यां कविताया तदेव ज्ञेयम् ए ३१ ध 



७१८ स्व्याख्याऽचनरमे लशीमदक्षे 

अधाऽएारचक्रवन्धः- 1. 

आतत वेदयमीच्यतारमहिमय् श्रीबत्सगौकः स्र 

्रताङ्कस्थिरमातनु खममखपत्तद्धिरिं वीणाः । 
यत्राटानरपप्रतापमचरूदाते हरीन्दुस्थरे 
वन्याय्रजकरदयककमतय। ज्ञानप्रदानाऽसिना ॥ ३६॥ 

आीमात । दरैरम्नयेर्वपरभैः सेयमिभिश्च इंव्यः स्तु 
1 ठ [ |, 

अः सारमहिमा मुरूपमाहालमपं यस्प।स्तस्पाः मम्बुद््) एव #॥ 
वरं तसं्कं चिन्दं गच्छाति पराध्रोति पादश हदयम् ओकः स्था 
1 ५ „9 [+4 [* ॥ +) ६ च| 

ने यस्या; सा रक्ष्पीख्वां स्प्रशति विमा तरपम्वोधनम् + ई; 
गुपय्ाप्रीिरः क, इति कपत्पयः । तथा बेताया अग्ि्तपस्य 
अङ्क सर्मीपे स्थिर पतततस्थापिन् । अगनित्रपमिदं मेता इयमरः । 

३६ दे वेद्य मीङ्य नास्मदहिमन् ! ( वदेत्तिमिश्च स्तुव्यः मार“ 
भूतो महिमा चस्यास्तस्सेबुद्धो ) हे घच्रत्गौकः ( श्रीयर्ं 44 
सथाभूनं दरिटदयम् आकः स्यानं यस्याः+) दीपाः ( बैगल 
डस्य ष्टं पानि तथामूना) स्म् च्रताडखिरं ( धैःनाभशनि्या. 
दने थक्षषुरर्ण हारा! खिर, चताह्क स्थरा यस्मिन्नितिवा ) 
गिरिं ( वेङ्टाचलम ) स्पश 1 दरंन्बुस्ले चन्द्िसशटशदरि- 
निवासस्थाने, जचलद्धासे (निरन्तरं सेवक मक्ता ऽशन्ये ) यत्न ( गि) 
अटः सञ्चरन्नी घना त्वमर् आर्दवजकरपकक्रमतया ( थेषठजनेषरु 

परपषश्वरूपतया 9 क्षानप्रद्नारसिना ( क्ञानविनरणस्ेण द्धन ) 

त 4 मास्.) अनलसभ्रनाप्ं (जाग्रखतापम् आनञ्च दति 
आघ्रषवरशपारेन बेटाभकबीन्दुना 1 

मीमांप्तकवतेसेन सा नुता फमल्ताखपा ॥ 

+ इति भत्यरं ऋमेण प्रचगतूनीयवष्ठाष्टमाक्तराभ्नुसन्यानसि- 
दनान शोभितेनाऽास्चक्रषन्धना । 



१ 
{ 
{ 5 

‡् 
॥ 

॥ 

भ प्विव्रभ्तव्रकः २२१ -८१९ 

ॐ ५ ९ | [8 5 का) 

: च ग्रगेरुदस्व षटं पाति नस्छम्योधनं रीषएपाः ! पुनः बन्दितुं न 

मर्क योभ्यः बन्द्प्तत्सम्बुद्धौ आरयत्रजस्य भ्ष्समूदस्य क-' 
रकवररुरदुमत्कमः परिपादी पस्य तत्पम्योधनं सप्रू अचलटन्नः 
स्थिः दामाः यभिमिन् तस्मिन् हम्ययमिति हरिस्नास्मन् भगव्- 

तः इम्दुनस्स्यय स्वच्छे चेतद्रीये इति यावत् । तथा चोक्तं मदा 
भर्त पोक्षयर्म नारायणीयापारूयाने } “सीसेदपेरतरतः श्वेन- 
द्वीपो सह्ममभः । चत्र नारायणपरा मानगराश्वन्द्रचेसः" इृयादि । 
प्रचय अनिवर्तिन एकान्तमक्तास्तपर तत्न तिषएठन्तीयाहदि- 
दौपतरेभवपदहेमा तत एकाञनान्तव्यः 1 अति संसारपीहितं पां 

येङकटवि मच्छदौरेः अपाचस्स्यक्तो न भव्ति तम् अशरदधं पाप 
नमिति यात्च ¡1 फिच यत्रकुत्रापि श्ररत्ति सः अनप्त; अ- 
लमरषटिनो ता अमन्द् इयथः } मतापो यस्य तादक्षं चिरं सतर्त 

ऽयथात्तयातनु तिस्तारय कुर इस्यभः । केनेति चेव अज्ञानस्य 
भक््पेण यद्वानं सण्डनं, दो ऽवण्डने इत्यस्माद् । तत्रा ऽपि- 

रूपया सद्धरूपया तया खक््या सदहायभूत्येत्यथैः । द 
कवित्रगनामगुणाक्र याीडनचतुषपछ्द्दाराठुगुगण्यौपि ्ठितपय- 

पकती मपषठएणण्डनकोषुए फमषठास्यन्वरचिवम् । तषछक्षणं त 

फो एाऽषटरसमाक्रास्तनत्मण्डदचक्रग } 
चतुर्वीथीगन धते पण्डलेपु सथेप्मतप ॥ 
प्ररे पयद्रये चा ऽपि चयाश्ति मदुद्धरेव् । 
मण्डरकीगतिरियेनद्रषरं चक्रुच्यते ॥ इति । 

पू्ैचक्रवन्ये कोषपद्धम, अचर तु कोकः तेन चतुथपादस्य 
द द्श्चपणमन्तरा अन्तत प्रषटपकरषठे चतु्वपादो वाचनीपः 1 इ- 
पेय चक्रवन्यद्धेदेः अम्य चक्रस्य 1 इनर इद्धरक्रमस्तु चक 

चन्वयदेष क्य इति दई । ईद सुराक्तमन देचप् प ३६॥ 



५७२० सव्यास्याऽ्नरणे रश्मी ससे 

अथय गबाक्षकन्धः--- 

वेषं कलिविकटाऽशुभ- 
हरमा्त्राणदं षद्रौ खम् । 
श्रीरयतसे कर्णरस 

पाटितलका ह्रस्यजलछमकम् ।॥ ३७ ॥ 

बेगमिनि । हे श्रीः} हे लक्ष्मीः ! करुणरसेन पठिता 

रक्षिताः लोका जनाः यथा सासं कले्कटे करां यदम 

तत्य हरा अर्यम्यः श्रषठेम्पः तराणं द्दातिते वषार पार 

वेप् श्रनि ेडुटरूपामित्ययेः। अपे परप्रोषि) पुनः अक्र ई 

खरि ्रनघे खनत हरसि । प्वेङटाऽऽयेश्री सदसक १ 

काव्यनामेद्धाराऽनुमुणवण्यीयष्टितपध्यशरीयिको सवाक्षवन्धाय 

मू 1 तष्टक्षणप-- 

एरककोष्रायपङ्गिर्प्वाभो द्यधिकाग्रतः 1 
नव काष्ठं त्न पध्याः सस्प् वा ऽप्तर्पपाक्लिखेत ॥ 
आद्यपद्कि मपारभ्य ज।लत्रन्धः स॒ उच्यत् । 

परस्प 

प्रथपपद्धिवककोषठं छिखिसवा तदधोाद्रतीणं पद्व रथमप 

र द्धि मयमगाद्भूषममध्यकोषएठां विखख्य एत्रम्राधस्तनपद्ूः भथष- 

पारा ममम्ध्यकोधरं खव । एवं परश्वध पद्धेनैतकोषएठ भः 

३७ हश्रोः | स कलियन्धिमयदुराश्ययुभनिच्ारकम, यष्ठ- 
खररलाद्रद शरद तायारुच््ट प्राप्न, एव रपार्सन पालितसतफ- 
स्का श्यम् मजन्नम् अकं ( दुःख ) दरसीनि ^ वेद्ुटागरश्रीसदः 
सुकम् 2 पनि काशप्रन्यनामादूुन गयाद्दयन्थनाद् 1 



~ चिश्रसधकः २२) *७२१ 

धति, पष्ठीपारम्य मतिपडकि पाशवदरयरेककोषटं विहाय कोष्दयदी- 

नाश्वतस्तः प्रपाः, नवमी एककोषएटा भवति, एवं उ उर्वप- 
यपपाद्मारम्य सव्यमसव्यं वा पथं टेख्पप्र् । इति पद्धार- 

क्रमः ॥ २७ ॥ 

भिच्र्तीऽसुलोमश्छोकगोमृतिक(-- 

जयति स। जलघीश्वरकन्यका 

मवभयाऽऽतुरमादृशपालिनी । 

चिकत्तिता रमणस्य छूषावते 

मनसि पाख्यतो व्यसनाऽऽनतम् ॥ ३८ ॥ 

जयतीति 1 एृपादतः भरतः ग्यसनैदीदिद्यादिभि; भाने 
भाराक्रान्तमिव नम्रं पाठयतो रक्ततः रमणस्य श्रीररेमनातसि 
पिफतिता पुनः भवात्संसायाद्धयेनाऽऽतुरणां पीटितानां माह- 
शानां पालिनी रक्षिका न्षीश्वरस्य दुग्यसमुदरस्य कन्या पुव 
उक््पाजर्याति ! ग्रं दुतविलम्बितरचे मोमृन्निकार्यां मयमः 
शकः #॥ ३८ ॥ 

४८ मषमीतिष्यदुलमादशजनरक्िका, व्यसत्ै ( चुन्ैः ) 

अगनतम् सुप्र ( अनं ) पालयतो रमयास्य ( इरेः ) भनति धिक 
षय ( निस्तर स्फुरन्ती ) सा जरुधीश्चरकम्यका जयति । 

५१ 



७२४ स्याष्याऽदतरणे ठष्मीसष्टसे 

स्याण्यसीसर्थः ! अयं गोमूतिकारया वेशस्त्र्तो, वितीयः श" 
को ठेखनीयो वाचनीयश् } द् गोमूत्रिकादितीयलक्तणम्- 

पूवौथविषमस्थानमाजो वणाः परे दठे । 
विषमस्यानगाशेतसयुस्तदा गोपूषिकान्तरम् ॥ 

इति फविकुददटे ! अतोऽत्र बिदितेति शछछोकस्याऽदुलोमवाचः 
लेन परथमटतीयादिषिषमनरेक्याहितीयमिदं जक्षणम्। सपस्तेि 
शछोक्य परतिलोमथाचने ऽपि एततस्तवकस्यदतीयनश्वोकोक्तपम- 

वणैक्यढक्षणमिति सङ्करयुक्तं चित्रम् ॥ ४१ ॥ । 
अष्टद्षकमल्वन्धः--. 

न्िताऽऽपत्तिना नाकसमादिना 
ऽनादिनेव्ा ऽधुना नाधिनी विष्णुना । 
नाऽपचारदिनानाऽऽमयात्सजना- 

नवितुं मां विना ऽनाश्रया नाऽर्थना ॥ ४२॥ 
नाशितेति । नादिता आपततिविंपतिरदेन तेन पं नाकः 

स्च येषा तेषां देवानाम् आदिना सख्येन तथा ऽनादिश्वासी नेता 

प नप्थिता मापद् बेन तथाभूतेन नाकसश्मादिना ( नाकस-" ष्मनां देवानामादिशरूनेन 3) अनादिनेन्ा ( नादिना नायकेन पि- स्णुना >) नायिनीं ( सनायां ) मां ( खीं ) चिना जपचारादिना- 

1 



चिन्रस्तथक्षः २२)॥ ७२५ 

नायकश्च तेन विष्णुना नावि प्रभुमनीप् । श्रते इमिटनाबि- 
ति इतिः! मां ल्मी किना अरपएचारादिषपान्नानाऽऽमषा दहू- 
रोगात्छज्नानाविदुं भरा समन्ताद्रकषितुम् अना मार्थना अना. 
श्रया न अपि साश्रयैव, -भीमद्धगव्तो रतणोन्धुलसफ- 
रणं र्षम्या विना नास्नीति मात्रः ! इदं रेखादरवद्त्ान्तरान- 

दरग्रभगेषु ^पत्राञ्जाऽऽविरासमानणडति परवन्परत्िपयनामा- 
हितम् अषटदखकमलविन्रम् । एनदृद्धारक्मस्तु “मा सा रणति 
चतुिशच्छोकाक्ताऽष्टदलपवरदेव इयः । सभ्विणीटटतम् ॥८२॥ 

यपकचिच्रम-- 

मक्तचिह्वसु या निव्यमिथक्रिया- 
कारिका कारिकाकास्किकारिकि । 
सा इभा या्तिमे ववं समि रमे 
नामयानामयानामयानामया ॥ ४३ ॥ 

भक्तेति । या भक्तानां जिहाघु निं सत्ततमिष्टं किया 
करोति सा तथा कारिकापद्कषएविदारणरूणां बेदुनां फरोति स 
चाऽसौ काकथ रेन््रश्च तस्य आरिका रसयोः साव्रण्यीदाकि-- 
कासी दितिकारिणीत्ि यावत् । कारिका यातनाछ्रल्योरिलयम-- 

४३ या भक्तानां रसना निलयम् इक्या कारे, ( मभीत्सि- 
तकमकारिणीा ) कारिकाकारिकाष्कारिफा ८ कारिष्षां यातनां 
करोति सादेः यः क्यो जयन्तः सो ऽस्यिस्पाः स्तथाभूता ) मना- 
यानाम् ( सीसैग्यणां वथसनानामिति यावत् ) सयानां ( द्म 
विधीनास् } जया ( मानिनी प्ात्तोचच्छुमेत्ि यावत् ) श्युमा (क- 

दयाणिनो) खास्वने सद्धिं दाखि नाम ( इति निश्चये ) इति 
यमफदत्रेणाह 1 छ 



७२६ ष्यादयाऽषतरणे रषभीसषहल्ते 

रः । पुनः अनामया निष्कलङ्का कि च नाम अभिां पि 
इति नामया सता न मवतीत्यनामया अनिर्ववनीपेल्ैः। ष्ट 
नामः नमनन्त्ाति स्रा नामया तारकी न मवति षा सष 
तमलराद् 1 इतरश्च अस्प बाघठुदेवस्य नाम नमनं घाति साभः 
सि, अतः दे स्मे! जक्षि! तं नाम निश्चयेन मे क्वेः मापि समूद नामय मवं ङकरु। रम महते शब्दे इत्यस्माद् ण्यन्त 
द्॥ यमकचित्रमिदम् । सग्विणीदरत्तम् ॥ ४३ ॥ 

. यमकचित्रम- 

गृहाण नस्त्वे परमे रमे रमे 
छताऽपराधानधिकाधिकाधिकान् । 
जडानपि तं नयनायनायना- 
नहोत्र कर्णोत्सवदा वदावदा ॥ ४४ ॥ 
हाणेति । अहो से ! दरि हे रमे! हे छम! पण्ये का. भते हरौ स्मरेणुत्रेवाया षदावदा भाषमाणा सती कणेयोर 

रेसवदा ऽऽनन्ददश्री खं एृताऽपराघानाचस्तिमन्वन् अपिकापिः कः अत्यन्त इति यापठ, स आधि्मीन्ती ज्या यषां तान् तया नपनपोः प्रयने परागः तपर अवन्त मप्लुवन्ति तानू । अपन ¶- 
९ न 

५ 

दे पसे । (ष्ठे 1) स्मे 1 ( मनोस्मे ! ) समे ! ( कल्म) भण्वकाऽथिकाऽ्पथिकान् ( ̀ अस्यिकमनोष्यथानू 2) छृतापदाधान् जषा नथनाऽयनाऽयनान् ( नेत्रम मातन, रग्गाचरान् ) नः चद्ावदरा भाषमाणा खती द ण सती कणोरसवरातयिनी स्वं रृदाण खरीक =, यमकचित्रेणाह 1 



च्िश्रप्तदकः २२।- ५२७ 

स्मै मर्गेयपरः 1 भडान् हानहीनानपि नो ऽस्मान् - श्रत भूः 
सोके कृप्या दययैव गृहाण स्वीकुरु \ अञ चिं तु उक्तपूम- - 
बज्ञयम् ! वेशस्थे चम ॥ ४६४ 

अपं गोमूत्रिका मथमः छोकः-- 

सामामा पातु दयया शयद्ा भास्छराऽछका |. 

दासाएवरनी वस्महा मावित्ता नारदादिना ॥ ४५॥ 
सेति \ भास्वराऽलका शायदा भक्तहस्तद्ा दास्ताञ्रनी 

भक्तरसका वगमहाः भरेएठतेजाः न्धरदादिना भाविता, ध्पतिस- 
थैःष्सामासक्ष्मीःमामां दयया पातु 1 अयमन मिनत 
ऽसुरोमगोमूतरिकायां विपुलाः पथमः ोकः ॥ 8१ ॥ 

अयं द्वितीयः-- 

क्षेमा तापाकतिदहा या जयदा -भाजुराऽऽद्येका । 
सा ऽस्रानीतरसा हा भवि टूनाऽऽपदाताना ॥९६॥। 

समेति । या क्षपा कर्पाणसूपा तपानामात्नि पराति दह 
विसया जयदा मारः आलोको यस्याः सा ङहतौ जुति 

४५ शयदा ८ दस्वदा, हस्ताऽ्यलस्बप्रदेरे यायत् }) भास्वरा$छ- 

चा ( विलमन्केश्चपाछा ) दासाऽ््नी, वरमदाः ( उनच्ृषएटतेजाः ) 

नारद्दिना महिना ( पृजिना) सा मा (ख्दमीः) मा( मां) द्- 

यया पातु, शनि स्तेमूत्रक्ाप्रयमन्छोकनदह 1 

६६ श्चमा ( कर्याणकारिण्ी ) तत्पा$$त्तिददा ( सन्त(पप्राति- 
दुद्धिका ) जयदा भपुराऽऽ्लोका स्वा भसौ ( रदमीः) ष्टा भुविचू- 

सापदताना ( छिन्नविपत्तिचिप्तासा अस्ति ) इति द्वितीयगोभूनिका- 

ग्छाकनाद 



७२८ सन्पाव्या्चतस्ते लषमीसदसे 

आनीतः रस आनन्दो यया लूनः आपडापर आतानो विस्तारौ 

यया तादृशी भवाति गेपः । अयमन्राऽनुरोम्पेन गोमूत्र 

कामपीदया वाच्य उपगीतिरत्तो द्वितीयः शोकः ॥ ४६॥ 

असं प्रतिरोपम्तूनीयः-- 

आदिव्यैरव्येताग्रयामा या मजीवस्ताहादा 1 

सा र्मः स्वश्रीदा छदाग्कायमातुस्तोमावासा॥४७॥ 
प्रादित्यैरिति ! या आद्वियेदेवेर्च्या पुर्या इता म्ना 

ऽग्र ्रेष्ठोत्तमा वा मा यया मम जीवस्य स्तव एव स्तावः त. 
नाऽऽह्वादो यस्याः सा स्वस्य मम स्वः स्वगेस्यवा श्रियं द्ः 

दाति पा देशेन ग्छायन्ता यातत्तेमानां रक्षससमूहानाम् आः 

वासः बाह्धाति यावच । यस्याः सकाशा रसा लक्ष्मीः मां पाति 
ति शेषः । अयमत्र मतिरोमततया गे।मूत्रिकाक्रमेण बाचनीपो 
ङेखनीयश्च विचुन्मालादृत्तस्दृतीयः शोकः ॥ ४७ ॥ 

चतुरप्तरयमकम्, अनुरोममतिल्लोमचित्र,- 

मनुलोममरनिोमगोमूत्रिका च-- 

मासवाक्तरसारावव्ररा सारसव्रासमा । 

४७ आदिय. ( देवै. ) अच्या, इताइ्रचाऽऽमा ( चाप्तोस्छषटका- 
हति" ) या मञ्ीवस्तावाऽष्ट।दा ( मद्भूपस्य जीवस्य स्तावे स्तवे आ- 
हदो यस्याप्तथाभूना) शन ग्छाय्ता यातूनां रक्षं स्तोमे भावासः 
स्यितिथस्याःसा ( स्ीतारूपा लस्मीः ) स्वश्रादा ( स्वगसंप्ट्मदाभ 
घेति ) इति प्रचिलेमेग तृ्ीयमोमुचधिकान्छो केन वदन् पमिखिभिः छो 
धौोघटितेनैकेन गोमूर्रकाचन्धेन स्तौति । ॥ 

४< मासकास्रलाराचवरा ( मासान् चासरान् सारेण 
पो ऽषति सपस्ततो षरा, सूयऽधिक्कान्तिरिति याथ ) सार्खव(- 



, चिश्स्सवकः २२) ७२९ 

सा ऽऽसवाऽसरसा ऽरववरा सारसा ऽसा ४८ ॥ 

मातेति । पासाश्च चे्ाद्पश्च चासतराश्च रष्यादयश्च तेषा 
सारम् श्रवति रक्षति सः दूर्वस्तसमाद्ररा देदीप्यमाना, यद्वा मासा- 
न्वासरांश्च सायति गमयत्ति पः सूर्यस्तम् अवति रक्षति 
सः वरः वरदानं यस्या; यद्रा मापतानां वासरार्णाच सारं च- 
क्रम् भवति तत्कालयक्रमनतेकम् आदिर्पसण्डलं तत्न वरो यस्याः 

सा 1 “ध्येय; सदा सवितृमण्डलपध्यवती “ति वचनाद । 
भ्यो ऽप्तावादित्य पुरुपः इति श्रुतिरपि । तथा पारप्वािन 
कमलवातेन मा शोभा यत्या, यद्रा सारस्य वातेन मा षो. 
भा यस्याः सकाशाद् यत्वंवन्पेनैव कमलस्य शोमेत्ययैः ! आ- 
सवे सुरायां सरसा सप्र तिनं मवति सा, साख्िकलान्न तु काली- 
पर्सरा । पुनः भरी शची अवरा चरवा न मवति कितुत- 
सातिक्ता) एवं सारः शनेः सवः अर्चनं पस्पाः पा, अपस्तमा नि- 
पपा मा रपा विराजते इति देषः । चतुरक्षरि च इवं यमक- 
चित्रम, प्रनुलोयप्रतिरोमचित्रं गो भूविकाचत्रं वेति । श्दं चा- 
ऽखुखोम्येन ्रातिछोम्येन च गोमूतिकारीखा ऋलुगरया वा घा- 
चने ऽप्येकरूपमिति अतिदुष्करतरं चिम् । स एव शन्दाल- 
इति शेपः । अधुष्टुवूहततयर ॥ ८८ ॥ 

मावा{ सास्ते कमरे वासेन मा कोमा यस्याः सा) भसवाऽसर- 

खा { भक्ते मये $खरसवाश्रीविरद्िता ) यर (पत्रो) अवरा (न ध- 
र्दा) सारलवा { सार्भूनः सवो याय" पूज यस्याः सा) 

५ खकः ) असमा ( निदपमः ) इति चतुरश्राऽनुलोमप्रतिखोमचि- 

तेण मोमूतिकाचित्रेणाभ्चुरोमध्रतिखोनगोमून्िकाविन्निण चाति 
वु्करेणाद्! 

र् 



७३०५ सभ्यार्याभवतरता लषमीसष्खं 

९ नानायमक्रानि-- ; " 
पये वासो ऽप्यहृह् सुमनःकोमट छान्तिकरतत 
पतर वासो ऽप्यप्यति्दुतनोः साहृसेनेति सिद्धे । 
आयासि त्वं न कथमधुना चित्रकृटाऽदमचारा- 
दायात्तितवं तदिह कृपया सद्यतां साहसं मे ॥४९॥ 

पश्च दाति । दपमनेहेरम ! अहे छुमनः पुणा 
त्को षरं वासो वघ्चमापि ते छान्त्ृद् गुनिकृव 1 
तनूर्मस्पास्तस्यास्तव पञ्चे कमले वासो वसतिरपि साहतेन ई 
सिद्ध खम् अधुनेदानी चित्राणि गोमृत्िकादीनि इटानि ४ 
काऽनुनोमपरातिरोमादीनि तद्रूपाः, अथ विघ्रकूटम्यतन्नाम्- 
छस्य चये ऽदपानस्तेषु मच्वारादापासितं श्रमिं कय ऽना" 
यासि १ ओप तु भा्नोपि, अतः कृपया मे साहसं पूर्वोक्तं स. 
ताप । परह् मर्पय ऽस्मासार्थनायां लोदू । मन्दाक्रान्ताधु- 
ततम् ॥ ४९॥ 

४९. हे पष्मे ! ( रक्षि ! ) अह 
मख्डकृमरमपि ) चास (वच) 
कामखश्षयोरायान्ति पद्ये ( कमकत 
सेन ( भवतति ) इति घन्नि 
( चिच्रङ्राभिधरपननश्रप्त 
प्रददति चक्रादीनि 
भद्रादरोनि तान्पे्ाभनि 

द् ( खेदे ) सुमन कामे (कुष 
ने छ्धान्निकृत् अवतत, प्वम् अति 
) कास्लः ( अचस्यिनिरापि ) साह 

द सातत्वम् अधुना चित्र्कटाऽद्मचासत् 
रस्वरणात्, चि्नाणि मस्मिन् स्तवके 
करटानि च यम्रका$नुलोमप्रनिलोमम्तो- 

काटनत्वात् अदमानन्तेषु सच्चारा ) म- शुना मायापसस्व्रम ( भायासयच्वं श्रान्तत्वमिति यावन् ) कथ ना- ्प्यासि ? जतः षट् ( प्वद्धिय)मे साहस्तं कृपया सह्यताभिति गिज वरचि तचिच्रदूटादिमि, चमप्रद्नष्य क्वमां याचमानो ष भक् 1 
^ 
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नियतं नमांसि वरिदधीमहि ते 

निगमप्रतीरमनतामहिते। ` 
जगदस्य जम्भरिपुणा महिनि 
मुनयो जगन्ति तव नाम हि ते॥ ५०॥ 

नियतेति ! निगमेषु बेदेषु मनीपै परतिकूलं मनो येप ने- 
प्ामदित तरसम्बुद्धौ ते तुभ्य नियतं नियमेन नमि नपस्का- 
रान् विदधीमाहे कमेः, दे जगदम्ब ! हे जम्मारपुगेनद्रर पिते 
प्रजे दे हिते ! दितकािणि} यद्रा हिितिविपये मुनद्नः तव ना 
माऽभिधां जपन्ति । ऊुटजाख्ये उत्त ॥ ५० ॥ =, 

भयानकमराखयं प्रति भयेन जिहापिमां ' 

, स्त्र कमलालयं हुतसुगुप्णया दष्णया । 
~ भजय कमलारयं स्वहमितः पर तन्महो (6 

ऽधुना ऽऽधिकमलाख्यं न हि भजन्ति यत्संश्रिताः ॥५४॥ 
भोति } हूतयुण्धिंस्वि उष्णपा तापकरिण्या तृष्णया र्- 

{ + = ४ 

५९ निगमप्रतीपप्रनसा ( वेदपयङ्मुखाचत्तानाम } अदिनः {ज- 
स्भरिषुणा (इन्द्रेण) मदिते( पूनिते !) ह जगदम्ब {( घय) त (तव } 
गमास विदधीमहि, दि यनः ते ( भनििद्धाः ), सुनयस्वव नापर ज 
पन्ति, दति णमन्ति 1 

१९८ अह ). हनजुयुभ्णयः (अश्धिदुष्णय,.अतिदीधया.) चुः 

स्पया अथे या मयानकानां मद्धानाम्. उ्लयं (स्थानं ) य॑ भ्रति 

स्त जहां नाष्यादयम ( नाऽ्चाखयस् नाऽस्तौयश्मिति यतधन् ) इ~ 
तः'पर यन्सभ्चिता साचिकमनाङ्ं ( मनोत्ययानसुद्र-) न मन्न 

फलाय ( कमलनियानिि ) तद्धाम ( खणीरेपम् ) अधुना मज्ि- 

य, दति इनरस्तत्रन निर्विण्णो भगगतीमचर मजत्माकास्ते.! + ; 



७३९ व्याख्या$चतरणे लषमी सहसे 

क्षणाय भयेन वा भयानकश्वार्सौ मकानां पापानाप् अतियः 4 
च कं पुरुप मलयुदधशयसय्ः। स्तवैरिमां निहा नाऽलारपम् {इत 
हेतो यिन्. संश्रिता न्राधेः कमखाऽऽख्यं सिन्धुं न भा 1 
ततः कम्र भ्रालयो यस्य तत्परं महः श्रधुना मजेय ) पृथवी 
तम् ॥९१॥ 

हयरूपधरो यतः स मसते 
श्रोतरोके कल्या ऽधुना समस्ते । 
जुषते धिषणाविकासमरते 
दुरिते देवि भवदा समस्ते ॥५२॥ 

येति । अघुना सितः आभितश्वाप्तौ लोको जनश्च त- 
„स्मिन् सः प्रसिद्धः मस्ते क्षिरति हयरूपधरः इयग्रीबाऽवतारो ह 
रिः ते तथ कयाचन समः साधुर्वा चाटु्सफूतिदो ऽस्ति, यतः 
भवत्याः दा समस्ते दुरति ऽस्ते सति पिषणा बुदधि्िका- 
सं सुपते । स्वैसाधुममानिएु समं स्यादभियेयवद् । कठा स्थानम 
खरैरदधौ शिरपादावेदमाजे । पडदा च चन्द्रस्य कठनाका- 
रमानयोरिति च मेदिनी 1 ओपच्छन्द सिक टच् ॥ ५२ ॥ 

मि 

५२ मस्ते ( अस्तेकषे ) हयङूपधरः ( भश्वङूपधसे दयभ्रीध शति यायत् ) स. समस्ते ( समपरे ) धितलोक्षे ( माथितजने )ते कलया अथन स्मः {तुल्यः ) ( यवः ) दे दृचि | मघदृष्श्रा ( तव कटाक्षे- ण) दुरति मस्ते (विने सति ) विषणा (बचिः) वि्षासं ( धि- स्मारं ) उपते ( धोप्रोति } श्या 
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अननि तंडिद्भवपुष प्रभवपुषे सैपदां नमस्तुभ्यम् । 
हपितदषाचख्विभवरे विभवे ऽस्माकं भरवततयेधास्म् ॥५२॥ 

जननीति । हे जननि ! संपदां प्रपवमुद्छ पुष्णाति तस्ये 

एनः तदितः भया कान्त्या युक्तं वपुषस्या स्तस्ये तुभ्यं नगः, सं 
हेपित्तः भीतः रपाऽचलो प तस्मै पिभवे भमने अस्माकं विभ 
रेश्वेपीवेषये मवरैपेथाः भरतियत्पर्थः \ हपितं विस्पते भीति 
शति मेदिनी । अत्र अहमिति पाठः साघुः() गीस्पार्यारित्तम्॥५.३॥ 

हतसुखवारिजनिखयं वारिजनिलयं रमाभिधं ज्योतिः। 
हदयसदानममहितं नममहितं तदितरेषु पतनं ते ॥५४॥ 

हतेति ! दे हदय {मत्लान्त } हतौ सुखगारिणौ सुखनाश- 
कौ जनिरपौ जन्मपयू येन तादवाम् ए बारिनं कमलं निलो 
गृहे यस्प तत् हितं पूजितं रमाऽभिर्ं ्ष्याख्यं उपातिस्तेजः 

\ 

५३ हे जननि ! डितौ मया (कान्त्या युक्त) वपुंस्यास्तस्यै, स~ 
पदां प्रभवपुे ( उत्पादिका ) चुप नमः 1 दशित्षा ( आनन्दि 
सेन्द्रा, षद्धिवञ्ुहता षा ) स्वम् अस्माकं विमव्रे ( अपगतसंसारि 

अचलविभवे ( स्थिरैश्रये, मोक्षि ) पधतेयेयाः ( सस्मानुः प्रवर्नय, 
रषं परघतेष्धेति स्वार्ये णिज् चा ) ति नतिपुरस्सरं मोक्षद्खं या- 
चते। , 

५४ द हृदय { हनद्धुखवारिजनिरुयमः ( अपद्टतञ्चुखपरतिषन्ध- 

श्रजन्मरत्यु ) थारिजिनिखयं ( कमलनिवाक्ति } महिते स्मा$भिधं 
भ्योतिः खदा नम, तदरन्येषु से पतनं ( प्रावण्यं )` मम दित्तकार्कं न 
मवतीति म्मवद्या पव प्रयातो हृद्यं प्रदोधयत्ति। ; 



७४ प्ऽ्यादया $ग्रतरणे नगिनदस्ते । 

मदा सर्द नप नमम्डुर न्या इतरे देवेषु पतने त्न 
, मम हितं न भवतीययः । पूत्रोक्तमेव त्तम् ॥ ५४ ॥ 

प्रपदनमारत्यागो भारव्यागान्मुखस्य सद्धा स । 

कमले रक्षति करितो रक्षसि कटितोग्रुष्करते.ऽमयृदा५५ 

प्रति 1 हे कमे ! कितप् उत्दृषकरतं येन तस्मन् रक्षासि 

फाकराऽछुरे अभयं प्रिवे वा ददाति सासं भारस्य संमारभारः 

¦ स्य त्यागे उन्मुखम्य मे भपदनप्पो पर्दनस्य या मारंती स्तुतिः 
वचः तरम्बन्धि सम्भाविते यकि चिदाग;ः अपगध म्रा 

स्न कृत्वा कालतः फल; मकाश्राद्रक्ताम) मामति कषः) आः 

{ यातिः ॥ ४५7 

कृतक्रसाऽररम्माऽन्तं सारं भान्तं रमे तवाऽपाङ्कम। 
अर्थित्तरक्षोपाये रक्षोऽपाये पटो ` निधेहि मयि ॥ ५६॥ 

| 

५ 

क्रृताति । हे अर्थितः रक्ताया उपायो यस्पं सत्छम्बुद्धा प 

नि 

५५ हे कमले † कलितोश्रदुष्छने ( कृतस्तनविदास्णरूपघ्ास्दु- 
रिति) रक्षसि (देणे षाक ) अभयद्ा (त्वं) मारत्यामेग्प्रुखस्य 

( ससारभारत्यागघ्रदन्तम्य ) मे प्रपदनमारत्या ( भरपन्नो ऽसमि 

घान ) सपणः ( यदसा ) खो द्धः ( सेतवः ( फं ) स्थ्दपीस्याह ( 

५६ द्र रक्षोऽपाये पटो ¡ ( दे राश्षमनाशसमर्ये † रमे | एतक 
स्ताऽऽरम्गारन्त ( रुतः कसस्याऽऽरम्मस्य आत्मनो चिन्ध्यवासिनीस्- 
पायाः, आाकृस्कस्य घा मारणरूपस्योद्चागस्य अन्तो नापरो यन तथा 
मून ) स्दारे यधा तचा मान्तं दीप्यमामं नवाऽपाद्धः ( नयनप्रान्तम् ) 
सर्थिनरक्े्पाये ( प्रित निजस्स्या उपायो यन तस्मिन् ) मपि 
निधेहि ( स्थापय } एति मगवर्त राकस याचते ¦ 
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नः सक्षमामपायि नक्षि षठो, चतुरे ! हे समे! सं मयि कृतः कंमा- 
रम्मर्प कष्ठोश्रपम्याजन्तो येन तथा सारम् उक्कृषएटम्भान्तं दाध्य- 
मानं रस्म तव स्वस्याञपाङधे कटाक्ष निमे स्थापय । पूरोक्तमे- 
चरत्य् ॥५६॥ 

जनमनुकम्पारम्या क् पारभ्याद्रमे न मेोदयत्ति 1 
` छतदितयाचिन्नषणा या चित्राणां निधिस्स्वमखिखानाम्॥ 

दति श्रमदङ्कटाऽध्वरिविराधिते श्रीमह्धदमीसहसे 

 चिनस्तयको दाविशः संपूण ॥ ५५ 
जननमिति 1 हे रमे ! अनुकम्पया पपा रम्या सं परमम्यो- 

क्कृष्टस्य भावः पारम्ये तस्मात् फं जनं न मोद्यि न हषनसि! 
या ते हिततयाचिनां हिताविनां तरणं रक्षणे यया प्रातम् भाख- 
"छाना मपस्नानां चित्ताणापाश्चर्याणां सककृतनेमूत्िकदिवित्राणं 
च निधः ए्वाधरसि । पूर्वोक्तमेव इत्तम ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीरानजीमदाराजाऽपरनाम्ना श्रौगिवासतपण्डितेन विर् 

चितायां वाख्वोधिन्याख्पायां श्रीपष्ठपी सदस्तरीकायां 
चित्रस्तवको द्रा्विदः समार्चि प्रफाण ॥२२॥ 

"७ दे रम! आ्नुकम्पारस्था ( दयाङन्दरो ) स्व पारम्यात् (प 
रमत्षात्, घेठन्बाच् ) फ जन न म्रयसि ? कृतहिनयाचिन्नाणा ( स्र 
पादिनदिनद्िर्ना ) या स्वम् अखिलानान् चिकानगाम् (अद्ध- 
सक्मण, चक्कवन्धादटनं च) निधिः सवचिरसि, इत्यन्ते चिध्राणा- 
मिति पूतन चिषय शब्दतः प्रनिपाद्यन् स्तवक भ्रपूरयति ! 

इत्ति शीमानचर््युपाहमैलङक याम ापतविरन्वितायां खक्मी- 
सद्धा ऽचतर्णनःश्चाणिकायां चिच्रस्नवकः ॥ २२५ 

---------~-^--- =<> -~ -------- 

9 
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श्रय सङ्की्णसवकः॥ २६ ॥ 

अभिपेक्ोरसवे यस्य ुरवानरराक्षसैः । 
सङ्की्णपासीरसाकेतं सर रामः ध्रपसे स्तर नः॥ २३॥ 

अवाऽस्मिन तयोविशत्तवके श्रीपहाठक्म्याः सैन्यापकः- 
.खदशतनपुःसरं सङ्का वर्णने कर्मन् पभरयमनमनपये समन्तेति त. 
छि निर्दिशन्पद्गलमाचतति-- । 

समस्तरुणविस्तारसमावेशचनिवेदानम् । 

वन्दे ऽरविन्दनिखयं वरद परदैवतम् ॥ १ ॥ 
, समस्तेति । अहं समस्तानां गुणानां सोन्दर्योदाौरयदी- 

नां तरिस्तारस्य समवेश्स्य निनेशानं स्थानम् अग्विन्दनिखयो 
हे यस्य पुननैरान्ददातति तछ््षम्याऽऽखूयं परदैवतं बन्दे । फा 
व्यसिहमखङ्कारः । युम्पविपुलादटत्तम् ॥ १ ॥ 

ओदा्यरेवधिरनिन्दितकान्तिसिन्धु- 
= > ^. (> ४७४ 

रजः्त्रसादानधर्ज्ज्वरसाकुमाया 1 

4 

९ अथ ननारूपेण मगवती स्तोतुकामखयोर्चिकं सङ्कणोऽनि 
धै स्तवकमारिष्छुरादौ सकलगुणवित्तानसखमवेदास्यानं कमरनिष( 
सि घरथद्रायकत रषं दैवते ( लक्ष्मीरूपं ) वन्दे शनि समस्तगुणवि- 
पवारेस्यनेन स्तवकनाम ( सङ्कीर्णेति ) निर्दिंशन् मह्धाखमाचरति 

„ रष सागरेन्द्रखुने ! ौदार्चरोवयिः ( बादान्यकनिधिः, मौवा 
यख्यप्य गुणस्य जिधिश्च ) अनिन्दितकान्तिसिन्धुः ( अतिष्ठ 

दी्तसयुदरङपा, दोभनकान्त्यास्यगुणस्य वयाश्रयश्च ) भ्रसादृनिधिः 
८ परसक्षचायाः खयः, भरस्तादार्यगाणनियिश्च ) उञ्ज्वरसत- 



` संफी्णप्तवफः २३। ७३७ 

वैदभरीतिरिव वारिधिराजकन्ये 
छायापदं मवसि सारत्रिदां कर्वीनाम् ॥ २॥ 

ओद्य । हे वारियिरानकरम्पे ! ओदार्यस्य तदारूय- 
गुणस्य च शेवधिः स्यानम् अनिन्दिवक्ान्तेसदाख्यगुणप्य 
ष चिन्धुः सागरभूहा ओजसस्सदाख्ययुणस्य च प्रपादस्य 
सद्ास्यगुणस्य च निधिः उञ्ज्वरुं सौ्मा्थं कोमलत्वं 
सदाख्पगुगश्च यस्याः सा वैदपरीतिः पूर्नोक्ता अपमासदूपा 
सेर सारविदां तच्चगरिदां कवीनां छायायाः स्तुतेः षदं स्थानं म- 
चति । ताश्च बेदर्भ्पादयः पोडा काव्यकरणरीतयः 1 तन वैदर्भ्या 
दशगुणाः ।त्तेच फान्यादर । 

शषः पसाद सयवा माधुर्ये सुद्कमारता 1 
अथे्याक्तरदारस्वमोनःकान्तिसमाधयः 1 
इति देद्धेमानैस्य पाणा दक गुणाः स्यतः # 

अशियिरुवन्धत्वष, प्रसिद्धा्धपदवन्ते, मृदुस्पषटमिभवर्ण- 
भयाऽन्यततमधदटितवन्धत्वम) अनिष्टुराऽक्षरवन्तम्, अनुन्नयाऽथं- 

षर) प्रतीयपरानोतकपयन््वे, समाप्याहुरयाभाववस, रो किका- 
यातिक्रमरािरयं, मौ यारत्तिमरदेवस्वम्, हति कमेण अर्थो 

देयः) शेपापमरु्कारी । वप्तन्ततिरुकारृत्तम ॥ २॥ 

कपा ( मास्तमाननार्वुया, सिशदस्तौकुपर्यासख्वसुणा च ) स्वं वैद 
ओं काष्यरेत्तिर्ि सारविदं ( नस्वक्ाना, रसानां च )} कोना 

( शुषा, कान्यश्षानां च } च्छाद मयसीति ग्रेण भगवा 

देदमसेतिसार्दयं पददयन्नाद् 1 

। 4 



७१८ सन्धास्यांश्यतस्णे ठकमीसदसने 

अथ नटकपपता- 

, आरम्भमेत्य मरनीयममेधयला 

प्राप्त्याक्या श्रितपदा परमेप्सितस्य । ̀ 

निव्यं फलं करयसे नियताऽऽप्तिमाजा 

नाथन नाटर्ककरापिपाटिकेव ॥ ३ ॥ 

आरम्भेनि \ हे से ! स्वं नाटकककरापरिपािकेव नयेन 
धमवता सह निस्य स्वगादिवद्िनाश्रिलाऽमावाच्छादयतं फलं षठु- 
ण्ठ।रूपे ममग्रफरसपत्ति च नयते ऽपितिष्ठसि, फयम्म्ता महः 
नीयं महान्तम आरम्भमुपक्रमं मृयःफटलामोरछुक्यमात्न च एत्य 
भाप्य अमोघः सफलः यन्नः म्नः फल्लमाक्नितिपयकातिलरा- 

न्वितव्यापारश्च यस्याः सा, यदारभ्यत तत्िध्पति नतु विधः 
ते इति भावः ) प्रमेप्मितस्पाऽप्राप्पस्येषएटस्य प्राप्तपश्रा 
भ।प्तुपिच्छा उपायापायश्ङ््ाभ्यां का्सम्मनश्च तया आ- 
श्रितपदा भक्तैरिति शेपः । गदरा) आ स्वयम्भु्तेन भिति 

पदे यस्याः सा कथमूतेन नाथेन नियता्िमाजा पूणैकामि- 
नेसपर्थः । उपायाभावा्ार्यैनिधयभाजा च । नाऽनवाकष 
घाप्रज्य^मिति श्रीमद्धीतोक्तः । ८ 

३ माननीयं कार्यो पक्तमं प्राप्य स्नफर्धयल्ा, परमेव्सितस्य (मो 
श्वभ्य ) धाप्त्य।ह्या (छिप्तया) सक्तैः अधितचरणा, नियनासिभाजा 

(नित्य्षद्धेन ) नाथेन ( हरिणा सदह ) सक्तेक्यः ) फं ( वाठ 

गक्रूपं } कलयसे इति भरमम, यज्ञ, प्राप्त्वादया, नियताति, फ 

स्मणमरवाऽभरत्यकापोऽस्यापश्चकघाटतमाटफफलारतिसादश्यमा- 
विष्युषश्राष् । 



` ऋसंफीर्णम्तदष्ः २३। ७३९. 

आतछुरपमात्रपारम्मः फएठलामाय भूर्ते । 
मपल्नसतु फृलमाप्ये व्यापारो ऽतिलरान्दितः ॥ 
उपापाऽपायक्षङ्भाभ्यां प्राप्त्याशा कायस्तम्भवः। 
अप्रायाऽमावतः कार॑निश्वयो निय्प्निता ४ 
सम्रम्रफलपपत्तिः फलाऽऽगम उदाहतः ॥ इति 1 

एतदुदाहरणभप्स्व भतापरे नाटकमकरणे शेयः । वस्त 
स्ततिखक्राश्तम् \ श्पोपमे अलष्टारै हेयो ॥ ३॥ 

अथ न्यायसाम्यम्-- 

व्याप्टा मरसिद्धा श्रितपक्षपात्ता 
चापाऽनभिन्ञा प्रतिक्षगून्या 

` समीदितै साधयति धरुवं नः 
सदेतुवद् दुरधपयोधिकन्ये ॥  ॥ 

व्याप्येति । है दुग्धपयोधिकन्ये { सद्धतु्ननिदएेदप्रर ने 
ऽस्तं समीहितम् अर्यं कहषद्धावं च सायय्ति | तेत्र सेद्ध 
सादश्यविक्षेपणानि । सद्धेतुपतते यत्र धूमप्तज विरिति साच. 
येनियमो व्यादिः तषा भतिद्धः व्याद्तिमकारकमपास्मकनिश्च- 

४ दे पुण्यपयोधिकण्ये } याद्या प्रसिद्धया ( सकजगद्यापफ- 
रया चिश्ुका, साध्यसामनािकरण्यरूपनया प्रडयाना च ) माधित- 
पशारावा ( सखाधितेषु पश्ठपात्तः छनद्धो यस्णः सा, श्या्रचः पक्षे स~ 
न्दिष्यसाध्यप्रचि प्रातो वततनं चया सा च) वाणऽनमिक्षा { दु-खा$य- 
समविी. चाथाश्यदोवश्चून्या च ) भरतिवक्च्चल्याः शाषशचन्या, सा 
श्या$माचसाच्कदिच्वन्ठरस्दिताच ) स्थं सद्धेतुपददुष्हेतुषचच नः 
खभीद्धिसप् ( ईप्लिदम, सार्ष्यं ) साधयसीति भतवत्या न्याः 
यठास्पं परतिपरदद्र्षाष) 

वै 



` ७४८० खम्यादयाऽवतरणे क्नीप्तश्ने 

यरिषम इयर्थः । श्रीपते जगत्कार्यं निमिततोपाद्ानोभकारणः | 
रूपया व्याप्त्या परिदा तथा सन्द्गषपताध्यवान्प्न षते गर 
चां मतप्र, भ्रनुमिस्युदेशयकत्वं पक्तत्वमितति च नव्यमते, तत्र पात- 
स्तत्संबान्धत्वं तष्दितं यनत 1 अन्यप्राऽऽभितानां पक्षपातः सा 
ह्ाय्यं यस्या इति। पक्षे घ्ाध्याऽभानो वादः । यथा वहिः शीते 
्रव्यस्वाजलबदित्यादौ पके बहौ साध्यं श्रीतत्वं तस्य भत्यत्तेण 
बधः तदनमिह्नप, अन्यया सद्धेतुखाऽऽपचेः। अन्यत्रा।ऽनपायिनीः 
तियाव्।ज्ीरस्याऽनपरापनी णुकतः 1 एवं साष्याऽभावपा- 
पं हेत्वन्तरं यस्याऽस्ति स ससतिपक्षः। स एवेह पतिपक्षषन्दे- 
नोच्यते । यथा शब्दो निः श्रावणताव् शब्दत्ववदित्यस्मन् 
शाब्दस्य निबतरसाधकाऽनुमनि शब्दः ऽनत्यः काैताद्रट- 
दिति हेतोः सत््रतिपक्षसाद् दषएतव, तेन यून्यो दिद्धेठः, अन्य- 
च प्रतिपत्तेः छम्मादिशदुभिः शून्या रहितिति । शछेषाऽलद्- 
₹; । उपजातिरत्तम् ॥ 2 ॥ 

अय वउ्याकरणप्तमत्वम्- 

अद्तिरचिरमूरतिः अत्ययानां विधात्री 
समधिकरुणवृदधिः साधुतामाद्धाना । 

-~----~ 

५ ह पञ्चे 1 धरृतिरुचिरसूर्तिः ( निखमैसुन्दरदे्ा, परसय पर्य" यदिधानाषध्यादिभूलया रमणीया च ) भरत्ययानां ( विश्वासाम, खु खादीनां च ) विघाच्नी, समधिकणुगाष्खिः ( सविशेषसौन्दर्थारि- यणोपचया, मभिको शुणो वदेङ्रपो दद्िः आदरैज्रूषा यस्था च } सादुताम ( समीचीनता, शब्द् श्युद्धि च ) अद्धाना, मनन्तस्िः रफणितिषिधेया .( अनन्तस्य हरः स्िरायाः कणितेशौष्यो विधेया ष- शषा, अनन्तस्य चोवां यस्य पतञ्चलः स्थिराय फणितेर्मोप्यङ्पायः म~ शीना च) (ववे) शब्दविदेव भ्याकरणयाखरमिव द्राक् अजाः 



स्दकीर्णम्तबकः २२; ७४६ 

सृजति पदमजयेसीप्सितं द्रागनन्त- 
स्थिरफणितिरिपेया शब्दवियेव पये ॥ ५ ॥ 

भरहतीति । हे प्रे ! छन्दो व्पाकरणपिवे लं 
पधा पक्षे भकतया स्वमावेनेवाऽन्यत्र प्रातति्पादकषातुर- 
पया सविर मूति्यस्याः सा, एवे प्रस्पयानामयुभवानां एषि 
सदना च विधात्री, पुनः सम्पगधक्तानां एणानम् श्रौ 
दायौदीनां दद्धिरायिक्यं पसे समधिके अदेङ् शणः दद्धिराद- 
च्श्मे यणषटद्धी यस्यां स्रा सती साधुताम् उत्तमतं ब्रन्दशरदधि 
च 1 "एकः शब्दः सम्यश्नातः श्ास्ताऽन्वितः घुपयुक्तः स्वरं 
रोके फामघुग्मबतीःति पातज्ञलमाष्याव । आदधाना स्थापय- ` 
न्ती तया भ्रनन्तो हरिः स्थिरफणितिगेम्मीरोक्तेविधेयो बक््यो य- 
स्याः 1 विधेयो तिनयप्राहीयपरः । अन्यत्र अनन्तस्य शेपाऽच- 
त्ारपतभ्रछेः स्थिरया सिद्धान्वितया फथित्या उक्तया विधा- 
ठै पोभ्या । 'वयोत्तरं नीनां मामाण्फामित्पीमघानाव । भरपि 

च प्रनयेर्हमायैः अन्यत्र भचत्स्याहारादिभिश्च ईप्मितम् इष्टं 
पदं बरघ्यनोकावि अन्पन्न सुपिडन्तस्पं च द्राग् आटस्यज्सा 
द्वाप द्राखद्खु सपदि दुतमियमरः । छजति ददाति, भवतीय- 
ध्पाहारः ! न विरमे इत्यस्माद्धातोः कर्तरि सद् । शछेषोपमा- 
खङ्कारौ । मा्तिनीरचय्॥५॥ 

{ ब्रह्मादिभिः, बनज्छलादिमि् ) रंस्ितं पव { चाम, सुतिङन्त- 
सवं द्व) ददुष्सोति ममवष्यां चष्ट्प्यास।म्यं यर्णयक्षाद। 



७४२ सम्याश्वाऽयतरणे ठपमीषदसे 

अथ कमेकाण्डसाम्मम्-- 

अेकरणक्रिचाराऽऽरम्भक्तीदिपक्षं 
अ ७१ ५ 

किमपि विशदयन्त्या कृत्सरेदा्थतच्म् । 

गरति गहूनकमीऽलम्बनं मोहजारं 
कमलमुखि भवत्या कममीमांसमेव ॥ ६ ॥ ̀ 

अधीति । हि कमरसु ! कममीमां सये मवत्या ठेसया 
करयाभूनया । कमेपक्ते अधिकरणानां तरिषयसन्देहसङ्गतिपू्प- . 
सषसिद्धान्तरूपपचाऽवमवकश्रुतिमाक्याथैनिौयकन्यायानां वि 

. वारस्य आरम्भं मथमम्(१) अन्न प्रसङ्गा सत्पध्यायं मौमामावि- 

पयो लिख्यते ! भयम घर्मे प्रमां, द्वितीये क्रमभेदः, दृतीये श" 
पता, चतु प्रयुक्तिः) पञमे पौवापय, पटू ऽधिकारः) सक्षम सा 
मान्पसूेगाऽतिदेशः, अष्टमे विशपरूपेणाऽतिदेशः) नमे तद्- 
षः, दशमे वाधः, एकादशे तन्मे, दादक्षे नयः दूति । भ्ीपृे 
ऽधिकः यो रणे विना गरूटेन सच्वार्ः तस्याऽऽरम्यः तेन) परा 

६ हे कमलमुखि ! कधिकरणविचारऽपरम्मदीद दिवस { भ~ 
धिको षणे पोचिका गरड वादनयूतेन चारस्य सश्चरणस्याऽम्भप्तम 
स्थ^द्न्ता नयन्तो विपक्षा: शत्रवो च्य ततत, मधिकरणागं देग्रताय- 
धिफरणयानां विचारस्य आरम्भेण सीदन् विष्डः प्मो नास्तिका" 
प्खःन्तो यस्मिन् तश्च ) रुत्छ्चेदा तत्वं ( सकलटनिगमरार्थसार- 
गन मगवरस्वरूपं, निखिख्वेदभिपाधचं सिद्धान्ते च ) विद्यदयन्त्या 
( म्यासपयन्तया ) सवया ( करणभूतया ) कमेमोमांसयेय ( पूषमी- 
ए ) गदनकमोलम्यय ( विषमक्माश्चवं ) मोद्यालम् 

चिचाममृदः, आान्ति्तानं कि { नदय ष्वा व 4. क (म 
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रणः कायै इतसेेश्ते विचारारम्मे एव सीदन्तो विश्यो तिपः 
जञा नात्तिकः दैरषाश्च यस्मिन् तत् किमप्यनिर्रचरीयं कृस्लस्प 
सवै द्स्पाऽयस्पं तपरं हर विशाद्यन्त्या रमयन्त्या लमा 
गह्नानो कपणाभ् आलम्बनं मोहनालप् अविधाष्प् जालं गलक्ति 
षथा परिकिमपि अपूरयं गहनकरमीण्येनाऽरुम्बते तावो क~ 
श्स्मवेद्।धैतन्सं सवो वेदः कर्मपर्मवसायी फमपूमेरयेत्रसपि 

इति निशदयन्या स्युटमन्त्या कर्ममीमानया यथा मोदनं भ- 
खक्षपमाणयाद्चानौकोद्धानितस्वर्गाऽभापरूप पहं जाखद््- 
हनं नानायुक्तिग्रंयतसाव गलति । शछचेषोपमारुद्वारौ 1 मालि 
नीहत्तम् ॥६॥ रै 

अथोत्तरक्ानकराण्डसाम्पम्-- 

चतुराऽऽद्विखक्षणाऽभिरामःा 
प्रदेवस्य गुणान् प्रकष्टायन्ती । 
उपदश्य ऽपवरगैमार्मं 
मम शारीरकभारतीव मातः ॥ ७ ॥ 

पतुरेति । इ मातः ! स्व श्रीपप्ने चतुरायाः परन्दर्या आ~ 
छतेराफारस्य लक्षणैः माघुद्धिकेरिरामा स्मणीमा, यद्रा चत्तुरा- 
णाँ कनिना कुषरानामनिसपा८) सारीर्कपति पयपः मन्यः, 

७ मातः † चठुराष्तिलक्षणाऽमिसम्रा ( चतुसयाया मनोर 
ग्या स्ने सुखश्च. सुन्दर, चकृदुपरसाछनीर्मा सूस 
धाद्ुदरेयत्तकवणश्रघुन्नऽनिचदरूपाणां सश्षणेद्ध्या च ) पर्देचस्यं 
( षरे" पस्व्रह्यण््च ) युत ( दयादाक्षिण्यादीन्, जमश्लदृल्वादि- 
कथि } प्रकाशयन्ती (र) दरीत्कमास्तीव ( चदन्दयागिच्र ) मम 
मोक्षम भद श्यक्तीतति रमायां चदान्तवराकदुख्यतां प्रतिपादयति + 



उण सव्यादयाऽवतग्णे रक्ष्मौसदसे 

ॐ 
द्विगो ऽविरोधः, दतीयः साधनं; चदुधः फलम् इति चदभिर- 
ध्यगिरदिमरप; सद्र चचुराकृतीनि चतुविंधलक्षणानि तैः यद्र 

चदुराषृतीनां वादुदेवपङ्कपेणामदुम्नानिरद्धति चुनि ग्रहणां ल" 

सणुपासनं तेन परस्य विष्योनरह्यणथ गुणान्भकाशयन्ती शाः 

शैस्कभाष्यस्य मारतीव मपाऽपनीस्य मोक्षस्य मागं प्रउपदशय- 
से भरकाश्चपसि । शछपोपमालङ्ारौ 1 ओपच्छन्दसिकं दत्तम् ॥9॥ 

अथ श्चुत्तिप्ताम्यम्-- व 

सुवर्णश्रीरम्यं शुभकरपदर्च श्रुतिकुरं 
मवदं चेदं भवति महितं बाह्मणगणेः । 
तयोरिव्थं. भदः स्फुरति तटिनीजानितनये 
व॒धेनदरैरध्येयं प्रथमामितर्येयमिति च ॥ ८ ॥ 

सुवर्णेति । हे तट्यः नयः जायाः यस्य सर सिन्धुः) 

जागाया निङ् । तस्य तनवे । श्युतिप्े घुष्ट्वणौनामकारादी- 
नां श्रीपते एुचर्णवा हारकनिभया भिया रम्पष्, एव छमकराणि 

पदानि चु्िडन्तरूप।णि याघ्ु ता ऋचो यत्न । ऋकपुरन्पूःप- 

यामिसमयपः 1 पक्षे मकरी पदोर चा पूजा यस्य तव श्रुतीनां 

८ हे तदिनीज्धानिननये | ( नदीपतिसमुदकन्ये ! ) सवण श्रीरम्यं 
( कनकक्ाम्तिश्लोभासखुभमं, शोाभनवणन्षोमाखुन्दरे च ) श्युभकस- 
पद्य ( शुभकरो पदेश्चर्णयोरनचौ पूजा यस्य तत्, द्युमकसाणि प 
दानि यासु साहयः ऋटचो यच्च तञ्च ) श्रुतिकुलं (वेदसमः) षदं म" 
यस्यारूपे च्च व्राष्ठणगभैः ( विप्रसमूेः, प्राह्मणमक्गोश्ध ) महिने मघ 
यनि, परं नयर्रं मेदो यत् प्रथम ( शुतिकलं ) घुधेन्द्रैः ( चेष्ठप- 
ग्डनैः ) अभ्परेयं ( वडनीये, स्यातुमयोभ्यं च ) तीय ( श्वश्रुप 
नयसे ध्यनयोग्यमित्ति मगवसीङ्प वेदस्ताम्य प्रदय पुनस्ततो ऽत्र 

भ्पतिरेक प्रतिगद्यति। 
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इनं समूहः मनस्याः सूपं च ब्राह्मणानां गरेमहितं ` पूजितं भ~ 
षति | तयापि तपोरयोभेष्ये भप श्रुतिकट बुन्द रथ्यम अ- 
ध्ययन कतुं योग्यए् इतरच्छीरूपध्यातुं योग्यम् इति उपपानोपरे- 
यपोर्भेद्ः स्फुरति । अतो व्पातरेकारुड्ासे भवति । शिखरि 
भीगत्तप ॥ ८॥ 

प्रथाञगृततरद्भिणीसाम्यम्-- 

व्याकोचवारिजधरां हिजराजसेन्या- 
4. १ 

मव्यार्ताममृतशैवादेनीमिवर वाम् । 

निःसीमसंसतिनिदाघविदाहतताः 

के चित्सुधाऽन्धितनये छृतिनो भजन्ते ॥ ९ ॥ 

उपाकरोति \ हे घुधाऽन्धित्तनये { व्याकोचं स्फुटं पा 
रिज बारिजानि च धरति तप्, एवं द्विजराजेन गरुडेन च्राह्य- 
णेव पे पक्षिभिश्च सेव्या, पुननिःसीमायाः संस्तेः ससार. 
रूपस्य निद्ापस्य विश्गिषटद हेन तक्ठाः के चिक्छतिनः अव्याहतम् 

अमृततैविनीं नदीमिव खां भियं मनन्ति । श्छेपोपमाकाव्य- 
लिङ्गाछङ्काराः । वसन्ततिरुकारत्तम् ॥ ९ ए 

[1 3 

९ हे खुश्पयधिखुते ! निःसीमसखतिनिदःचविददतष्ाः ( नि- 
र्यविकूसंमारूप््राप्मतापखंतत्ाः ) के चित्त छतिनो व्याक्तोच- 

घारिज्ञधसं ( वरिकलितकमरुधारि्णी ) द्विजयजस्व्याम, ( प- 

क्षिखजगरुडकेवनीयं, द सादि पङ्षिघेषटमेव्यं च ) अस्याताम् 
( मयुसिडच्क्िम्+ अनवरूदां च } स्वाम् अश्युतनद्रीभिव भजन्ते 
इति अस्रुननदीखास्यं भगवस्य चमयश्नाद् 

द 



७७६ प्रव्याध्याश्चतरणे ठक्मीसदसते. 

वात्सल्यं त्तव रावत्रग्रणयिनि व्याचष्ट काकाऽसुरः 

राक्ति दु्ैटसपधनीं हनुमतः शीतः स वाखानटः । 

ओदार्थं त्वदपाङ्गलन्धव्रिभवोद्ासा महेन्द्रादयः 
कारुण्यं कृपणा वयं तु विगुणा निर्हतुकं रक्षिताः ॥१०॥ 

वात्सल्यपित्ि 1 हे राघवप्रगयिनि ! तव घात्सर्यं दया 

छ्यं काकाऽषुरः व्याचष्ट । चक्षिटू व्यक्तायां पाचि अस्पाद्र 
तथा दुचटसाधरनी वाक्ति दनुमतः वानाऽनलः युच्छाऽग्निः, पुः 
नरोद्यं लद्पाद्राछ्भ्भा विमनस्यैष्वधस्योलासा येतत मदना 
दयः, कारुण्यं तु कृपणा पियुणा हेतुरहितं यथा तथा रक्षिता 
चयं मक्टयाम इत्ति भावः । दीप्काऽलङ्कारः । शार्दूल 
क्रीडितम् ॥ ९० ॥ 

वोषौघः शरणं जगाम गुणतामादितसुरङ्गानि ते 
> 9 #" ठेर म [4 (न ~ चाटस्यं किमपि भुवो कठिनता कल्याणि वक्षोर्हौ । 

. १ दे रघवप्रणयिनि | ( सीने }') काफासुरः ( तव स्तमधिद्ा- 
रक जयन्नः ) नच बत्सरत्वशुणम् ख्याख्यातचान्, ीतलो सादते; 
पुच्छलक्षो ऽश्निप्तवाऽघटिनघटन।परीयसीं शक्ति उयायस्यौ, तव 

वपद्न्यक च व्वत्कदाक्तसमासतादितसमधिकरश्वयौ देचेन्द्रादयो 
च्याचच्यु, दीना शुणश्न्या निष्कारणमेव स्वया रक्िना वयन्तु 
च करुणा न्यास्यानवन्त इनि अगतिकानां स्वमेव गतिर्या । 
„ १९ दहे कट्या 1 गम्व | फौटिस्यम् ( यना्जवम, वक्तं च) 
ते शुना, काटनना ( कररता, कडिनस्पदचश्च ) स्तने), दारभ्य (मक 
चचर्च, तजुष्वं च ) मध्यमां, सगः { विचयास्भिलावा, रक्तिमा 

च) अध, तमः ( अक्ानम्, अन्धकार ) केदार, चारय 
( जगाम्मी्ये, चपरुस्वं च )} दके, मन्दगविवा ` ( कुण्टितगतित्वं, 
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दारं वत मध्यमागमधरं रागस्तमः कुन्तं - 
धाञ्चस्यं टशमभ्ब मन्दगतिता पादौ मुखं मुग्धत्ता११॥ 

दोयेतिष हे करयाणि !युयताय आदातुषिच्ुदोपौयः शरणं 
रष्िनृणि ते ऽद्ानि जगाम माप। तदाह दे ऽम्ब किपरप्को 
ट्वं सुत, ष्ठं हे कर्याणि { कठिनता कुचौ, तथा दरिं 
कार्य दा अमात्र मध्यभागः पुनम्धर् रया रक्तिमा, अनर्फच 

तपः इन्तरान् कचान्, अपि च चास्यं टकम्, ईतरन्मन्दगत्तिता 
पादो, पुनं शुग्धतेदि । उसेक्षादीपकोदःसपलङ्राः \ शा~ 
दूखविक्री० ॥ १५॥ 

छरतस्खरया देवि कूपाकटाक्ष- 
लेशषेरहं शछोककृदभको ऽपि । 

परं दहं टोकङृदित्यभीक्ष्ण 
कदा नु गायेयमिति प्रतीक्षे ॥ १२ 1 

छत इति । दे देवि ! सया ृषायुक्तायां करान्षणां लेत 

अर्भको ऽप्य शछछोकान्पयानि करोति ताद्दाः कृतः परंतु श्र 
शक्तः इद्यभ्ष्णं पुनः पुनः कडा सु गाययम, इत भतीक्षः 

दामि \ «अह & छकछदद < छछाककर" निसयादितात्तसयाव- 

छनेमचिश्च ) पादी, सुग्धता ( मूखेना, सौन्दर्य च } सुत, पादस्य 
दोषु शुखतां लिण्छुरिय ते ऽद्धानि रश्कत्या प्रावेत्ति भम 
वतासदानदसातसिद्यय प्रत्तदबददयात। 

ष्र्देद्रेवि ! डिम्मो ऽप्य स्वया दया$वन्नेकनेः "छोफरय 

( काव्यरत् ) रचितः, परन्तु ( अहं ) ̂  उह छेक दित्ति व्रह्म 
साना$वस्यायं र्यं तैकिरयोपदुष्वुकतं फट गर्येयामावि अवी 
{ भनिपालयन्रसिमि ) इनि स्वस्य च्रद्यहाने याचने 1" 

र > 



७७८ सत्यादया$घतरणे रश्मोप्छदस्ने 

निपदुक्तां व्रह्मविदवस्या,कद्। माप्स्यामीति.माबः । सपना 
तिषत्तप्र् ॥ १२॥ 

आगस्ताति मे किमहदयविा- 
मध्यापयस्यन्धिसुते तथा त्वम् । 
स विश्वतश्चक्षुरधोक्षजो ऽपि 

, न पयति न्यक्ततमां यथेनाम् ॥ १३ ॥ 
आग इति । दे ऽच्धिुते ! “विन्वतश्वघ्ुरुन विश्वतस्पाद्” 

इति श्चुतिस्ाव समैतश्क्ुरपि सः अथः कृतम् अन्ननमिन्धिय- 
` जन्यज्ञाने येन सः यथा मे मम आगत्ततिमपराधपद्धिं मति च्य. 

क्ततमां स्पष्टा न परयति तथा एनाम् अदहपा उन्तर्ानदूपा चाऽमी 
विद्याच ताम् ध्यापयति पाठयसि किमू१३ति दादे उसेक्न। 
सेवाऽलङकारः । उपजातिहत्तम् ॥ १३ ॥ 

मिव १ ॥ } न रक्षेति नाथसविधे तव गादमुक्ति- 
यदयुद्रता मम भवेत्तत एव मुक्तिः । 

„ ९३ दे गगिघदछते १ स्वं मे जपराधपरस्परां तथा अहदयविर्या ( तिरस्करिणीविधाम् ) अध्याययसि कि १ यथा अत्तिर्फ़टामण्येनां सखवेभत्सतवान् दस्सिपि न पश्यताति त्वं मद्पराधतक्ति मवयिध्वा दरेरपि तासुपेक्षणायं कशेधीलयाह् । 
„ , ९७ हे रष्णप्रिये ! मगवत्समीये ( पने ) रख्ेति तव वाग् यदि वात्ता स्वात् तत एव मे भवमोक्यो मवेत्, तथापि एतावति ८ म- 
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[ एतावति श्रितमनोरथपूरणे ऽस्मिन् 
कृष्णभरिये ननु तथापि करियानिचारः ॥ १४ ॥ 

रकषेति। हे कृष्णमिये } रक्त "एनं कर्व पायः इतिं नायस्य 
ह्रः सविधे समीपे तव गादम् अपद र्युक्तम् उक्तिन्पौदारः यपि 
भवेत तत्त; चदचनदिवि मे पप धुक्तेभमेतः एतावस्यस्मिन् भि- 
तस्यं आभिततस्य मम मनोरथस्य पूरे नन्विति वितकै, किं प 
रिपाणपस्य किषान् । किषिदस्भ्यां वो य इति वतुप् । षिचारः 
आलोचने, श्रीहारसिन्निषौ सककथनादेतर पदुद्धारो मविष्यति 
प्रत पतकयने ऽपि तरिचारं माकुर्विति भावः । वषन्तत्तिल- 
कार्तम् ॥ ९५ ॥ 

य्यम्ब निन्दसि यदृहव्छमे मां 
कमौणि कारय तदा कटुपोज्छितानि । 
नैधुष्यमेषि यदिवान ततो पिदृ 
नेरादयमेव्र हि सुखं निगदन्ति सन्तः ॥ १५ ॥ 

यदीति 1 हे पवुद्रदस्य ष्पे ! भिये } हे ऽम्ब {यदि 
मा मरू मददुरपचायेत्ि सानं द्रुं नाऽ्ौमीति यदि नि- 

1 

स्यद्यशधमसाध्ये ) जधिताऽमील्सितपूरणे ववचार: कियान् ? शति 
स्वं दते मगचते निवेद्य मां मोचयेत्पाद् 1 

९५ दहे यदयुनाथभिये | अम्ब ( छुचरिघनं) मां यदि विगर्हते 

कर्हि निप्कक्मयाणि कमणि ( मां ) कस्य, यद्धि चा द्याधल्यतां 
यसि वतो ऽदिन मे दुःखं, यतः सन्तो नेरादयसुन्छृषटं सुखं षद्- 
न्तीति भगवद खस्ट सु चरितथवतेनाय अर्थयते ! 

॥ ॥ 
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न्दसि तदा कट्पोञिज्िनानि निषप्यापायि कमणि कारम इति 
आयना; यदि वा ताश्शकरणे नधृण्यं निर्दयम्, एषि शप्रापि 
तता निष्करुणल्ादपि सवैया निराशो ऽदं मन दूये न उपदापं 
भराप्तुयाम् । तज दषुः आज्ञा हि परमं दुःखं वेरादयं परमं च 
ख^मिलयमिधानात् । सन्तः साधनः नैराश्यमेव पुं गदन्ति ब- 
दन्ति । काव्यिङ्गमलङ्क(रः । वसन्ततिरकारतम् ॥ ११ ॥ 

नेवाऽपवगैमतिदुगीममर्भैये लां 
न् स्व्रेमम्ब न ततो ऽप्यपरं च सौस्पम् । 
अभ्यधेये हस्सिखि त्यि मक्तिमात- 
मत्ाऽपि चिन्तयति चेदथ किं करोमि ॥ १६॥ 

नैवेति 1 दे ऽम्वाऽर्यन्तं दुगमं गन्तुपशक्यम् अपवर्गे मों 
स्वा नाऽयये न प्राथये, तथा स्वगे न, ततो ऽप्यपरिपितम् इ~ 
तरत सख्य न) तदिह दरि्तसखि! खयि भक्तिर भक्तिमात्रप् 

अभ्ययव याचामि श्रत्र केवरु्माक्तिदाने ऽपि चिन्तयसि चेत् 
अवक करामि { मन्निरुपायस्मिति भावः \ वसन्ततिलका 
टतम् ॥ १६ ॥ 

1 

त्वामर आतवुरापं मेष न याचे, स्वगमपिं 
न+ कन्तु दे इहस्त्रिये | त्वयि कच भक्ति याचे, तावन्मात्रद्ने ऽवि वदि प्वचस्यानि वद्धि कामे गतिशस्चिाद। 

१६ दे ऽम्व | अद 
ण, अन्यदेपि सुखं 
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सा कोप कुरु मातरेकमधुना जसपामि धृष्टो वचः 
शक्तिः कुमकुमन्यथयितुं जागतिं येयं चयि । 
तदेशो सम चेदसेर्स्यदभरतं सवौननेष्यं क्षणाद् 
+ ॐ, ५ 

्रिखो नेवमुपेक्षसे घनकछपा करमाचमस्मानिति॥ १५॥ 

मेति । द मापः {अद्पेताव्पर्मन्तं समर्यादमवादिषण्, अधुन( 
धृष्टः उद्धतः सन्नेफ वचः जल्पामि, कोपमा कुरुःखाये करुम अ- 
न्मथयितु विषरीतयिहु येयं शक्तिजगनि तस्या नेशः ममाऽतेरप्य- 
द्भविप्यघेत् सर्वान् क्षणात् मोक्षम अनेप्यम् । णीम् भा- 
परे अस्माद्धतुरेतुमद्धत्लड । एवं सति धनकृपा खम् अस्मा- 
नकिम् उपेक्षसे १न चिद्य इति रोको क्तरखदा रः । शादूलवि ०॥१७॥ 

= [का [4 

सान्दधस्य निधिरमुदामुदयमूः संपत्तिमञ्जूपिका 

कान्तीनां निख्यः कलाजलनिधिः क्षन्ते्निंशान्तस्थरी | 

१७ हे मानः मा कुप्य, अघुना चुष्र- सन्नहमेफं व्यो वदामि 
८ यत्त ) स्वीय करुमकतुमन्यथा कतुं च येयं शकजोगरूका ऽस्ति 

सस्या छश्च ऽपि मम यदि सिद्ध तर्द भदे सचनः क्षणात् मुरि 

प्रापयेयम्, पवं खनि फरुणालागररूपा स्वं किमिष्यस्मासुयेक्षते ? त्त 
म् जानीम दति सप्रणयधाष्ट्यमारपराऽचुपक्चं प्रथयत) 

१८ है कमले | त्वं रयामरणेयक्स्य रेदि; खंतोषाणापुत्पददिभर- 

मिः, सवदा पेदिका, कान्तीनामष्टय , चतुःषटिकखानां सागरः, क्ष- 
माया मन्द्र, पनेखलस्य रछ्वण्दम, सोदप्यंस्य दिच्मस्यानं, यद्रा 
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दाक्षिण्यस्य शरण्यप्त कमरे दात्रविश्रान्तिम्-' 
रास्थानी यज्ञां प्रपा ऽसि सदरपामायस्य पुंसो धनम् १८ 

सौन्दति । हे कमले ! सवं सौन्द्ैस्य निधिः, तथा शुदां 
हर्पणष्ठुदयभूः उत्पत्तिमूमिः, पुनः संपत्तिमन्जूपका 1 पिटकः 
पेटकः पेटा मञजूपत्यमरः। पुनश्च कान्तीनां निरयो दष) अन्य 
त्कनकानं चहुःपषटप्नकानां जलनिधिः) इतरतान्तिः क्षमाया 

निशान्तस्प शरदस्व स्थली, एवं दाक्षिण्यस्य कौ षाटस्य शरण्यं 
रक्षणत्ताघु, तत्र प्ाघुर्सित यरसत्ययः। स्च ग्रहम्, इतर दावस्य 
विश्रान्तिभूः, अपिच यशसाप् आस्थानी 1 अष्यानी ष्टी 
वमास्थानमिञ्ममरः । च परं सतृषां भंप पानीयरालिका) आः 
चस्य पुंसः धनं सर्म्वमप्यपीति 1 उदेखाकङकरः । शार्दैल- 
रिक्रीडितं रत्तपर् ॥ १८ ॥ 

मोहोनमूखनमूलिका भवजुपां मोक्षाऽध्वनिःश्रेणिका 
चेतःशुद्धिविघानपिदगुटिका चिन्तातमेथन्दिका । 
वियाविश्रमदािका ऽति कमे विष्णोरुरोमालिका 
मातस्त्वं मम पारिजातलतिका मोदाम्बुर्वीचिका॥। १ ९॥ 

मोदति । कमे ! मोहस्याऽजनानस्पोन्मूखने उत्पारे मू- 

समामचनं, च॒प्ण। 

मसीति स्तौति। 

श्र मानः 1 ससारिणामक्ञानविनाश्मवौ पिः, मोक्षरूपस्या- 
स्याशव्राद्णी, "चिचतशोधकसिद्ध गुटिका, चिन्ताऽन्धकारञ्यो- 
त्स्नः, 'चदावलासश्ररा, देरेचश्ष.खच्ट् त्ये मम पारिजातलता ( स" = 
पाधद्। ) संमद्सागसोर्मिः ( नित्यददा ) असति स्तुते । 

र [ णाक १ (३ (क ( विषयत चतां पानीयश्चाखा, हरेश्च सर्वस्व 



सषीर्णस्तथकः २३ - ७ध 

1 
सिका ओपधिः, भवज्ञपां संसारिणां मोक एवाञ्ः सौधस्तस्य 
निभरेणिकरा श्रधिरोहणिका) चत्त; श्ुद्धिविधानस्य सिद्धयु- 
दिका सिद्धरवितयुटिकरा, चिन्ताततपपः चन्दिका, चन्द्रिका कौघदी 
अ्योत्लेखमरः 1 विद्याया परिश्रमस्य विरासस्य शाखका प्रारा, 
विष्णोः उर्सः मारिका सेनाऽवस्थानाद् ! हे मातः { स्वं मम 
पारिजातस्य करपदरोर्खपतक्प इष्टदावस्वाव, मोदुम्बुपेरानन्दसि- 
न्थोर्ीचिका ठहुरी । अष्तीतनि मेषः । उष्टेखाटष्कारः ! शार्दू 
सवि०्ए १९१ 

वरिकासः पुण्यानामपि च विकचाऽम्मोरदर्चां 
विवर्तो हृषौणां व्रिततिरश्तानां परिणतिः ¦ 
विकारः कारुण्याऽमतजल्धिवीखीपरिषदां 
परिकर्षः कस्पद्वोर्जननि तव वीक्षा विजयते ॥ २० ॥ 

विकास इति। हे जननि ! शृण्यानां विकासः श्रपि च विक. 
पाना मरपुद्ानापम्भोरदाणां कान्तीनां विवर्तः परिणामः, द- 

पर्णा वितेतविस्तारः, अम्रतानां परिपाकः) कारुण्याऽमूतनर्पेः 
फपाधीयुषसिन्धेः चीचीनां परिपद् सभानां विकारः कखद्रो- 
विकर्षः अपरः, ईंहशी तव चीता ऽवोकः विजयते । विपराभ्यां 
नरिस्पारमनेषदम् 1 उदछेखाकङ्कारः । शिखरिणाम् ॥ २० ॥ 

२० हे जननि } खुष्वचिफा्तः, चिकसितकमरकात्तिरपान्तरं, 
ुचचिस्तार., पीयूपपरिणामः, द्याेतस्ागरचरङ्कपरस्परादिकारः, 
कपशरश्ठाऽ्परसपस्तवाभ्वलोकः सर्दात्करदेण राजते शाह । 

९.५ 
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प्रज्ञाखतानां किमुपन्नयष्टिः 
पणायतां कामगवी कवीनाम । 
परपश्चमातस्खमकिश्चनानां 
प्राणप्रतिष्ठा परमा ऽति काष्ठा ॥ २१ ॥ 

भक्ति । हे पपञमातः ! पह्ञालत्तानां बदधिवीनापर व 
भूना ऽऽश्रयभूता चष्ट; किम् १ स्यादुप्नो ऽन्तिकाकषमे इत्यमर! 
पणायां) स्तुवतां, पण स्तुतावित्यस्मा्ुपूधपेखयादिना आयम 

धातुखाहछटरः स्यनि शत्रदेश्षः। कवीनां कामगङी कामधेनुः स्वप्र 
भरकिञानानां द्गद्रिणां भाणानां प्रतिष्ठा स्थितिः) पुनः परमा 

उतल्छृष्टा कषा सीमा ऽसि पर्! फाषठा ऽपीति । उष्टेतरडा। 
खपजातिटत्तम् ॥ २९ 

अस्मादृहामभ्युद्याङ्कुरो चा 
नाथस्य पन्ने नयनोत्सवो वा] 

दिष्योषधं वा दुरिताऽऽमयानां 
पारं परं वा भव्रती मवाऽन्धे; ॥ २२॥ 

अस्मादाणेमति1हे पञ्चे १ मती अस्मादृशा अभ्युदयस्य 
भारस्य अङ्कुरः 1 अङ्करो ऽभिनवोद्धिदीत्यमरः। वा नावस्य हरः 
नपनयोः उर्सवः उद्धः चा, दुरतरूपाणां पापरूपाणामामयानां 

२९ द जगज्जननि ! स्थम् पणायां ( स्तुवतां ) कषीनां मति- यदठरमामन्निकाथयदण्डरूपा ऽभि, कि च दरिद्राणां भ्राणप्रतिष्ठा ( जीवनास्यनिद्ा ) चसमघ्ीमा $स्पीत्यषह् 1 < रुरे्पप्र ! स्यं माहराजनार्ना माग्यनयोद्धिद् चा, हरेनवनो- नस्करूपा या, पापरोगायां हिम्वौवधसूपा चा, ससास्सागरस्य परं पारे पा ऽसाह्याह । ५ 



संकीणौस्तवकः २३। ७५५ 

रोगाणां दिव्यम् भौपरषमेपनं वा, यवाऽ्ज्येःपरं पार परनीरंब्रा। 
उष्टेखमन्देहारङ्कारौ । इन्दरवजादत्तथ५ ॥ २२ ॥ 

तारङ्करक्षां त्रिदशाङ्गनानां 
तरङ्किणीजानिततपःफरं श्रीः । 
दरिग्विद्रा्रणमूलव्िर्या 
जगुजेगन्तायकेनाधिकां लाम् ॥ २३ ॥ 

ताष्ड्ेति 1 हे श्रीः { निदशाद्गनानीं देवघ्चीणां तष्टा 
रक्त दैरयाऽ्दितसवीयररलफसान, नरद ीनानेदुभ्योदपरः तप- 
सः फरपूरता, दारिद्यस्य विद्राचणम्य नाणएनम्य मुदतिद्रां जग- 
नाकस्य शरेनीविकां पतीं तां जगुः । उष्टेखपन्देदारंका- 
सौ 1 इन्द्रवज्रा ॥ ३१ 

+ परिष्डुति पङ्कजकाननानां 
परायणं नः शरणाऽऽगत्तानाम् । 

सन्तः शकुन्त्वजसुन्दरि सतर 
सवैस्वमाद्ुः सकलाऽऽगमानाम् ॥ २९ 

परिष्छतिमति १ हे शङुन्तध्वजस्य गरुडकेतनस्य घुन्द- 

२३ दे थीः { जगन्नाथमदिषीं त्म् ( सुय } देवाहनान 
सारद्धप्छो (तस्पतिदेवरद्गन तानां स्ौमाग्यविन्दमूतकणो मरणरयाक्ष- 

णीम्) आह , नयीपतिसयुदशरनफलम आदुः, प्पे चृरिक्विन्यरन- 
अन्ध्रस्पां चाहुर 1 

२४ द श्द्ुन्त+रजसुन्दरि ! ( गख्डघ्वज्रमणि {पसन स्याम 
कमल रनानामखद्भूाय्करपसस्णं -अपश्नानामस्मार च्स्मपराप्ये पष्, 
नि्लर्राखण्ठ सन्त्छ धममाषटूरिलाद्् | 
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रि ! सा पड्कनकाननानां कमन्तवनानां परिष्छतिं मूषणभूताप्? 
एवं द्रारणाऽऽगतानां रघ्षणमाप्तानां नो ऽस्माकं परमयनं ५५ प्यस्याने, तथा सकलानामागमानां शाद्ञणा सैसम् १ 
सन्तः आदुः जयुः \ उद्ेखाठडकारः । उपरजातिशतम् ॥ २४ ॥ 

परिक विनिर्मरं मुरारेः 
मरतियलं भरतिवुदशेमुषीणाम् । 
भवती भवर्तीष्ष्णयातनाना- 

मसिचाराऽऽहुतिमाहुरन्धिकन्ये ॥ २५ ॥ 
= „~> 6; ण. 

परिकर्मेति । हे आग्करन्ये । भवतीं युरारेः विनिमल 

द्धं परकिमै, परिकपोकङ्गमस्कार इयमरः । मतिबुद्धानां जञण 
काणां बुद्धीनां भरिषो गुणाधानं, मतिपत्नाबुभौ लिप्ती 
पग्रहावियमरः॥ भवस्य तीक्ष्णानां खराणां यातनानां बेदनानापर 

अभिचाराऽऽहतिं मारणकर्माऽऽहुतिं चाऽऽदूः। चेखालङ्करः । 
अओौपच्छन्द्सिकं रत्तम् ॥ ३५ ॥ 

मुनिमानसराजरंसिका वा 
मुरभित्कस्पकमञ्ज्ुमञ्जरी चा । 

२५ दे जलधि { मयीं मुसरिपोरमयमद्धनतेस्वार, विद्र“ नमनीषाणां युणाधाने, संसारकटोरयेदनानां मारणकमेपूणोहरति 
ष्याषटरस्याद् । 
 र६षटेजननि । न्य सुनिजनमण्नमरूपमानसपतसो्रपाज- सी या, मुरिरूपफदपषश्षखुन्द्रयदछयी घा, निगमपञ्चर ,{ म॑” 



६ सेकीर्णन्तवकः २३। ७५७ 

्रुतिपञ्ञरदिव्यसारिका वा 
' जननि सवरं गुणरलपेटिका वा 1 २६॥ 

सुर्य \ हे जननि १ तं यु्नानाप करपी रां मानपस्प स्वा- 
न्तष्य सरप्श्च राजिका परारी वा, मुरमिदो दरिष्पस्य क- 
रपकस्प सुरद्रज्लुर्ममरी वटी । वछरिपजरी खियाविद्रपरः । 
वा, अतिस्े पञ्जरे दिन्यसरका ! भैना" इति रोके '। वा, शु- 
यरूपाणां रतानां हीरकादीनां पेटिका मञ्जूना वेति । उ्टेख- 
सन्देदाप्रलङ्ारो । जओौपच्छन्दक्तिकं एतम् ।। २६॥ 

प्रतिसष्टिरियं तडिव्छतानां 
परिणामो नु लिरीषमज्ञरीणाम् । 
भरतिमाति हदि खदीयमृततिः 

` पख्िविरहसिल्ि काञ्चनानाम् ॥ २७ ॥ 
भरतीति । हे हरिपलि ! इषं तदीया चाऽसौ मूर त- 

टिद्धतानां विद्युत भति द्वितीयः सगः, वु वितर्के) शिरीप- 
मञ्लरेणां परिणामः जु काञ्चनानां परिरत्तिधिनिमयः भरत्या 

म्नापः पतिभाति । उतचाखङ्धासै मूतपू्ौ ज्ञेयौ ॥ २७ ॥ 
भरप्ताचनेति 1 हे देवि { सुनपालननाटकस्य पस्तावनेति।, 

न~ 

ध्यगत>द्िष्यस्वारिषा वा, युणरूपरलासां मन्या वा ऽपीति स्तौीलि। 

२७ हे हरिग्रिणि ! तचेचं मूर्विविदुद्धनानां खष्टयन्तर जु, शि- 
शषषमस्यसपरिणतिदु, छखवणानां विनिमयो चु, मस्मयुदये प्रति 

1.44 -3, 



५७५८ सव्याख्याऽघनरणे लश्नीप्तदन्ते 

प्रस्तावना भुवरनाङननाटकस्य 
पराच्या दिशो धवलिमा इपि च काररत्रेः । 
दगेवरसर्बरजनीचरधूमकेतु- 
दोषद्रमस्य परशस्त देत्रि रूपम् ॥ २८ ॥ 

एतषटक्षणं सुधाकरे । 
विधेषेयेव सङ्करो श्चखतां भतिषरधते । 
श्रध नस्यं मरवन्धस्य तदा प्रस्तावना पता ॥ 

अन्यदपि लक्षणम् “अघस्य भतिपा्स्य तदा अस्तावना 
मतेश्ति । वा कालरात्रेः भाच्याः दिशः धवाक्िभा उञ्ज्वन- 
त्वम् प्रातः कार इद्ययः । वा दरमुक्तानां सपो रजनीच- 
राणां धूमकेतुः नाशसूचकगरहाविशचषः, दोषरूपभ्य दमस्य 
परुः कुठारः दक्तव रूपम् प्मस्ति । उत्पक्षालङ्कारः । 
पमन्तत्तिलक्राटतच्म् ॥ २८ ॥ 

आङानयषटिरसि योगिमनेागजाना- 
माशापिश्ाचपरिमोचनमन्तरविदया । 

२८ हे देवि ¦ जगदरक्षणनारकस्यापषमुखे, कालराप्रः पूर्वदि- 
म्पान्य (प्रातः कालिक ) व्युप्रवारूप, सदषनिखिलराक्षमनादो 
पवुरूपे च तथ रूप दयरूपशो च्छे कटारखप पिस. जते त्या 1 

२९ हे कमलाख्य। स्वे पोनिचेते करिणाम् माखानयरिः, { व- 
न्वनदृण्डः) माद्र।रूपा पसाचनिःसास्मे मन्त्रद्याख्न, यमलोक 



` क्ंफीर्णलर्धक्रः २६; । ५५९ 

` कोतौन्तखोकगमनपरतिरोधमुद्रा 
कारुण्यदुण्यत्तटिनी कमराऽऽल्ये स्वम् ॥ २९ ॥ 

प्रालानेति । हे फमलाऽऽयतने } योगिनां मनोषूपाणां ग- 
जानाम् आनानयष्टिः पादद्रन्धनमिति भवः। आया इच्छात 

दृषपपिक्नाचस्प परिमोचनमन्तरस्य विद्रा, किन्तरेके याप्य 
खोक मगनस्ष तदुदारस्य भानरोधस्ष निरोषप्प युदरा युदराङ- 
तत्ताखकं (कुरुप! इत्ति छोके \ कारुण्यपुण्ययोः ङपासुकृतयो- 
स्ाटनी नदी च सै कमी; आं भवसीत्प्ैः। उष्ेखारडा- 
रः । वसन्ततिखकावृत्तम ॥ २९ ॥ 

शरदं तमोघनानां शाश्वतसुखसम्पदामुपोद्धातम् । 
शरणं ्रजामि कमले दौरिवशीकारमूङिकां भवतीम् ३० 

इति श्रीमदे.ङकटाध्वरिव्िराचिते श्रीमह्छप्मीसहसे सङ्खी- 
णेरतचकस्योव्रिशः सम्पूणैः ॥ २३ ॥ 

शरदमिति। ह कथले { नमताम् अज्ञानरूपाणां घनानां शष- 
रदं श्ररत्कारं नाशदमिति मावः । गा्वतघुखस्य अ्रह्यष्ुखस्प 
सेषदाू उपोद्धानमर् उपवृहणरूपा, शौरेभैगवतः वशीकारस्व खा- 
घीनीकरणस्प मूलकम् ओपधिमूर्तं भवतीं छक््मीप् अहं श्चरणे 

गमनप्रनिषन्धद्धपा, दइ यायाः पचित्र्तरद्धिणी असीति स्तौति । 
दे कमसे } अक्लानरूपाणां मघानां निःखार्ने श्रारत्समय- 

पाम, अास्यन्तिकुल( मोक्ष ) सम्पत्तेः प्र्ताथना, हरिवशा- 
करोति स्यां शरणं वजामीनि स्दौयद्ाया मगवल्या; चरणे) ९- 
गन परनिजानानः स्तवक पूरयति 1 

पाति धीमानवचच्स्युपाहक्ैसङ्च रामरा छिपिविरवित्तायां रुष्मोसद- 
स्ल।गरतरणानि .घेणिक्षायां सदभस्तवक. ॥ रेप 



५७६२ स्च्यादयाभ्यतरणे खष्मीसषटस्े 

जगदम्ब वृथैव जीर्यतो मे 
समतीतानि हि जन्मनां शतानि ॥ २ ॥ 

अन्विति । हे जगदम्ब ! वृथैव जीभरतो नरां मा्ुवतः १ अतुपासिमे तावके श्रद्धित येषु तान, अपरास अविचासि 
पराऽवरे अशुतरहरूपे स्थिती यद्र ब्रह्मणि स्थितिः येषु तानि 
जन्मनां धतानि पथेत समतीतानि गतानीत्प्ः । काव्यजिङ्गम- 
ङ्ारः । ओप्च्छन्दसिकं वृत ॥ २ ॥ 

-अप्वर्मकथापथाऽतिगाना- 
मनुदासीनहषीककिङ्कराणाम् | 
दित्ता बहवो वृथैव याता- । 
स्तव सानन्दमुपासनं बिना नः | ३ ॥ 

प्रपर्मेत्ति । अपवर्ग्य मोक्षस्य कथायाः पन्थानमतिक्र- भ्य गच्छतां तथा भ्रवुदासीनानां विपयसेवनततराणां हषी- काणामिन्पाणां किङ्कराणां नो ऽस्माकं तव सानन्वमुषा- सनं विना वनो दिवसाः दयैव याता गताः -। पूरवद्छोकाक्ते पवाऽङङ्कारचछन्दक्ती ॥ ३ ॥ 

ककः 

अविचःस्तिपू वौऽपर।ऽघष्यानि जनि 
निषदं बदति 

३ तव तसन्तोपं सवां विना मोक्ठचचौऽ्वोव्लद्धिना साऽभि- निवेखेन्द्िपविषेवानां नो यष्टा दियानि निष्पछानि व्यतीयुरिस्याद । 

खतानि सुपद भ्यतीतानीति स 



निदस्तथकः २
९1 

७६१ 

अव्रधीरितिसाधुसङ्गम
ान- 

मपचरेषु च बद्कङ्कणानाम् ॥
 

कथमन्यतमं कूपा
निषे मां 

कमरे इन्त वृधा छथः 
लङानाप् ॥ ४॥

 

अति । दे ङुपान
िपि दे कमले 

अनधीरिलस्तिरस्छ
तः 

साधुषड्पः सत्सङ्गो येसतेपा) तया अप्चरिष निन्थकमघ बद्ध 

-कक्णं विदं चैसत
ेपां खलानां पष्य अन्यतमे वदूष्नकं भां 

दस्त खेदे रथा कथम् अद्या; 
! काति 

स्वादङ्गादिति 

सिचो रोपः 1 अट
ष्कारच्छन्दसी पर्रक्त \ ४॥ 

स्मारं स्मारं मलिनव
िषयान् मानसं म

े ऽवसन्न 

चारं चारं प्रतिखलगं
 जातलेदौ च पादौ 1 

कारं कारं कजनविन
ुति देशिता इन्त 

जि 

[अन् 

वारं वार् वरजरनघ 
किनु विक्ञायेयम् ॥ ५

 ॥ 

स्मारमिति ॥ हे बरार्णा व
रदानानां जरनिवे ! सिन्धु- 

भूते ! मालिनान्व
िषयान् स्मारं स्मारं स्ता

 मे मानमपवरसन्न 

~~~ 

छेद छपानिचे | कमे । स्वमा तिरस्छनसज्
जवनद्नीरना

 

। नाम् सन्यतम् ८ खरवगेोन्तवर्
विनं } 

दुसाचवसीव
दी ष्ठाय 

न्त ( शेर
) पथमङूय

ाः १ इल्याष
्ट 1 

५ चरदानससुद्रकये
 { मम चनो अखिनान विपयाननङत 

सून्या परि्च्तं, प्रये = गस्वा गत्वा मे चरणौ सिक्तो, 

दुरखनस्तय पुन
ः चुनव्विधाय 

रखना सङ्करा, (जना) भूयो भूयः 

0 प्िद्धापययम 
१ दति निर्द

ा तिच्छयं द्र
ेयति। 



७६४ खर्याद्पाऽघतस्णे टषमीसदस्े 

सिप, तथा खलष्रे सष इति भरल चारं च।र चा" 
खा चरित्वा षादौ जारचेदौ स्नाताऽऽपासो, पुनः कुनना- 

नां बिनु स्तुतिं करङ्ारं छलवा ङस्वा हन्त खद् निन्धा 

शिता केश प्रापिता, श्रतो वारं वारं पुनः पुनः नु इति विचदि 

कि निङ्ञापेयं ! न किमपीति भावः । मन्दाक्रान्ताहसम् ॥५॥ 

विहितमखिलं त्यच्छा छत्वा च गरहिंतमन्वहं 

तदुचितरुछान्यत्राऽमुत्राऽप्यहो करुयन्नहम् ! ॥ 
गुणगणनिे मूला शूला क्रियन्ति युगानि"वा 

मुरविजयिनो जाये जायेय माहमपाऽऽतुरः ।॥ ६॥ 

विरहितमिति। हे णानां गणानां निषे ! भन प्रतिदिन 
अखि पिहितं यक्ता गर्हितं निन्य च एता तयोरूविवा- 
नि फाति अनाऽमुत्र शद पररोकं ऽपि अगणयन्नष्टं कविः 
अहो इस्याश्चये मृता मृता हे सुरतिजियिनः जयि ! मोहमया- 

भ्यापातुरः सन कियन्ति क्रंपस्माणानि छुगानि जायेय ?उ- 
स्पन्न। भवेयम् । कारकरदीपकाख्ङ्ारः । दरिशीरतपर ॥ ६ ॥ 

ठणयाजं स्यच्ता त्रिजगति, केठत्रादिविषयान् 

भ्रणत्या ते दिव्यां कति कति गतिं यान्ति छरतिनः । 

६ द खणसद्धद्ेयधे ! सुररिषुपल्ि ! शमे विधिधोधितं कमे 
विष्टाय निन्दतं च प्रतिदिनं छत्वा हदास्मुत्रापि लद्य)म्यानि कलानि 
ऊपशु्धानोहं पुनः पुनमैरणं प्राप्य मोहभयाभ्यां विधुरः सन् कि- 
यन्त युगि ( यावत् ) जायेय १ ( जन्म कभेय ) इति प्रच्छति । 

७द्स्मे | ज्ेगति कतिपये धन्या ङप्याद्विषयानर तृणमिव प- 
रि्यन्प ते नमनेन दिन्पां ,गत्ति यान्ति, चदं पुनबिपरयर्र- 



निर्धगप्तवकःः २४। ७६५ 

अहं तवेव तावद्िपथतरिपयन्त्रेषु पतिते 

निषीदन् संसारे त्रिपद्वसंर रोदिमि समे ॥ ७ ॥ 

वेणि ! हे रमे ! छृतिनः कुन्ताः तिज गनिं लोक्रत्ये क~ 
खनं भाय आदिर्येषां तानिषयान्ः टणस्याजं स्वच्छा तृणव- 
न्यक्तेत्यथेः। उपप्रा कमणि चेति णयुकि यथादिष्यनुमपोगः। 
ते तेद भणयया नपष्छृटेव दस्मं गतिं न परानिनि {अपित् 
सन्प्येकेति भावः ! अहं ठेवं्ररारेण तरिपयरूपेषु विपयन्नेषु 
पतितः, अनः व्रिषीदन्दुःखं ङन् सन विषदः भवमरे समये 
रदधिमि । प्रेयोरुद्ारः । शिखरिणीदत्तप् १७१ 

जननि महति वंशे जन्म रुव्धं ततः किं 
विशद्मधिगते चा वेद्काखचे तत्तः किम् । 

सदसि कथकद्षः सादितो वा ततः छि 
भवेजलधितरिस्त्वे भाविता चेन्न चिके॥ ८ ॥ 

जननीति 1 र जननि ! पदति वेक्न जनप छन्वं प्राप्तं ततः 
तेनं फं भविष्यतीरतिभावः वा विक्षु स्वच्छं यथातथा वेदश्च 
पासन चाञनयोः पपाहरि सनपुसरामरति नपुमनसम । त- 
स्पिन्नपिषने प्रष्ठ ऽपि ततः कि? ग सदसि समापां कथानां 

विष्यष्द्रेतु निषतितः मखरनिषण्णः सम् सिप्चिकूदे से. 
दिनि फेचटमित्ति निजवुदे शं भद सयति । 

ददि मातः! गखसरमुद्रतरगानौस्त्व चित्त न व्याचाचेव् तर्हि 

उश्च्रराजन्मखमिन ककि फलं १ निगमाऽभ्यमसम्यम्नानेनाप्वि करस 
भष षादिपिजयेनापि सप्र? इति स्वद्खमन्ं चिना सत्र उयथप्िलयाह। 



७६६ सव्यादयाऽवनस्मे रषभीसदस्ने 

पण्डितानां दौ गवैः सादितः सण्डितो ऽपि मवजन्ेस्तरिनि- 
फालं चित्तेन भाव्रितता चेत्ततः किं! व्यर्थमित्तिभावः\ व्रि 
नोक्तिरलङ्कारः 1 पालिनीत्तम् ॥ ८ ॥ “ 

अटित्वा दुदशान् सदपि च नदित्वा क्षितिभूजां 
पठित्वा दीने।क्तीरमि फलमल्व्ध्वा ऽतिचपरः । 

रेवं [त 
अपरिव्यापारररुसतनुराराधनमहो 
भवत्या हित्वा ऽहं व्वद्वसरीदामि कमरे ॥ ९५ ॥ 

अटिखेति 1 हे कमले ! दुष्टान् देशानटितरा गला तथा 
क्षिनिसुजां राज्ञां मभायां नटिखा पुनदीनोक्तीरपि पटितरो- 
त्का आतिचपरो ऽहं फलम् अलरग्धा अपरवहुभिर्पापरिः 
अल्पतनुः सतर भवत्या आराधनं दिता वलबन्मद्वशम् अव. 
सीदामि शोचामि । विषाद्नकार्व्पाच्रालङ्कासै । रिख 
ीरत्तम् ॥ ९॥ 

निरन्तरमरन्तुदैनिरयत्रेदनाऽऽगदनाद् 
दुरासदधरामूजामरूमपात्रनैः सेवनैः । 

रे फमले! दुषु देशेषु श्रमित्वा, राजसभा ताडनं कटवा 
धनव चनान्युदीरयाप्यख्धरफलो ऽन प्पवाऽतिचश्चो ऽनन्ता. अ~ क. न 

ट 

पथिको ऽह अवत्या आराधनं हित्वा ऽत्तिविषाद्भागरस्मि, मह्य (अश्यर्थे ) इति निष्पि्योपििवादं प्रकटयनि । 
१० हे घनङ्चे 1 से ! नरकयातनादानान्म्माशिद्धिस्पविन्रेदुय- 
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रभे ननु रमेत मे वुरितमोचके मेचके 
घनस्तनि मनरस्वया घरितनर्मेणि बरह्मणि }} १० ॥ 

निरन्तरमिति । दुःखेनाऽऽपादिदं शक्यान धयु 

राह्वा निरपाणां वेदनानमापादनाद कारणात निरन्तरं सत्तम् 

असे(पृव्रणे बुदनिति व्यथयन्ति तैः \ विष्वरपोस्तुद इति खि 
अररद्रपदिति सुभू । ते; अपावतैनिन्धेः सेकैः अङं पर्याप, 
नन्दिनि वितरये । हे रमे ! दुरितस्य मोचके नाशे मेचके इया 
भरे त्तया तया घरितानि नर्णाणि कीडा येन तक्तिन््रह्मथि 

विष्णुर्मे हे घनस्तनि ! मे क्वेधनः रभेतेति माना 1 काल्प- 
सिद्रमर्ङ्वारः । पृथ्चीद० 1} १० ॥ । 

जननि हदवसादं इुष्कनिवेदवादं 
जननि जहदपा्ैः दादवदाम्ब्य धैर्म् | 
शरणमिह् भजेथं संश्रिताऽन्यैरजेयं 
दनुजभिदमुदारं तं भवत्या सदारम् ॥ ११ ॥ 

ननीति \ हे जनेनि ! अपगतः अर्थ; भसोजनं मस्मात्तम् 
एवै जननिना जन्मवत्तां हदवसादं सानपदःखकारकं शछष्फ- 
निर्वेदगादं प्निप्फखदैन्पाऽऽखापे जदव स्यजन्. श्वरपुनः पुनः 

शथराजसषत्निरले, युरितोस्तास्कै दयासयर्णे त्वया छनष्रीडे चद्माभे 
( रौ > म मना रमत, इत्याद । 

९९ दे मभ्य | ब्राणिमनः्ग्दां निष्फखां नीरसा निद क्ि परि 

स्यजन् भूयो श्चदमाभिस्य साधिनेकयो ऽन्यैरजेयं (नतज्ञनमाक्नजञेयं) म~ 
चर्या कटश्रचन्तसुद्ारं चं दानच्रिपुं ( दरि ) श्चरणं भज्ञयमिस्याह् १ 

२ अवाफमदि पर पा 
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धरम् आलम्ब्य स्वकृत सेश्रितेभ्यो निजमक्तेभ्यः अन्म 
योग्ये भवत्या लक्ष्म्या सदारं स्पतनीकम् उद् रं दातारं दु 
लान् दैत्यान्. भिनत्ति विदारयति ते हरि शरणं रक्षक ईते 
भजेयं सेवेय माटिनीरत्तम् ॥ ९१ 1 

निर्विण्णमन्थिकन्ये निरीदय मां ज्षीतकैरपाङ्गख्वैः । 
अभिषिञ्चसि बङिवञ्चकचरणदययशरणवरणसाम्रा्ये १२ 

इति श्रीमदेङ्कटाऽष्वरिषेरचिते श्रीमहमीसहसे 
निरदस्तव्कचतुर्विशः सम्पू्णैः ॥ २४॥ ` 

निर्विण्णमितति । हे अन्धे; कन्ये ! निविण्णमतिसिननं मा 
कविं रीतेः अपाद्धानां कटाक्षा ले निरीक्ष्य धरेदैरपवि 
शेषस्य वकस्य विमरुम्भविचुः हेरे; भगवतः चरणद्रयस्य पाव 

युग्पस्य शरणवरणस्य रक्षणं ऊुरु इति भार्यनायाः श्रणागतेः 
साम्रास्ये अभिपिञख्चलमिषेकं करोत्यर्थः 1 गी तिडत्तम्॥।१२॥ 

ति श्रीरवजीमह्।राजाऽपरनाम्ना श्रीनिवाप्तण्डितेन तिर 

चितायां वाठवोधिन्पाख्यायां श्री पष्ठक्षषी षदक्तदी- 
कायां निर्वेदस्तवकश्चतुर्विशः सम्पूर्णतां 

जगापत्तमाप्र् 1 रेट ॥ 

१२ मश्निुने ! (व्व ) निवेदश्शालिनं (मां) चिखिरेर्नय- 
मान्तपासलेरारवलोक्य यदि{ दैस्य }चिप्रलम्भक( दरि ।पदद्न्द्ः 
चार्णाऽललाकरणरूपसाग्राज्ये अभिविश्चसीति स्तुयादः स्तब 
खमापयति । 

इति भीमानवल्चयुपाहगरलद्र रामदयासिविरचितायां खस्मीस्ष्ट- 
प्लाऽ्धतरणनिःस्चणिकायां निर्देदस्तचकः ॥ २७ ॥ 

न 
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, भय फलस्तयकः ॥ २५. ॥ 

2 
यीमद्रामायणङ्या शृष्वर्ता पठतां नणाम् । 
फठं ददाति मोक्ताऽऽख्यं छ रापः प्रेयसे ऽष्ठु नः ॥२५॥ 
अथाऽस्मिन् पञ्चविंशे स्तवक ्रन्थफछ षगौयितं रथमपये 

दुग्पापिसयादिना ताषठङ्ग निदिशन्पङ्गलमाचरति-- 

दुग्धां दुग्धाऽमबुधेः पुत्री दुरिताऽ्हुरा मम ¦ 
श्खिण्वरणास्मोजशरणऽऽगतसंपदम् ॥ १ ॥ 

दुग्धामिति । दरिताऽपहरा पापशमनी दुग्याम्बुपेः पुत्री 
खष्पीः ्ाद्गिणः श्रीहरेश्चरणाऽम्भोनयोः शरणाऽऽगतेः सेपदं 
ङ्गां पूरय । इह मपूरणे एत्पस्माषठोद्. ! आकीरलङ्करः 1 
पथपाचकतं रतम् 1 १ ॥ 

धावन्तमुच्वतरदुविषयाऽटत्रीषु 
सारङ्गशवमितर शश्वदपाङ्गजारैः । 
सामच्युतस्य मदिषि भसमं गृ्ीता 

नित्यं विधेहि यु्योरनुकूकडचिम् ॥ २ ॥ 
धावन्तमिति । दे भच्युतस्य मष्टिपि ! पदनि) ! अति- 

२ अथाऽन्तिम प्चर्विं पलस्ववकमारिष्ुर्मय दुरिननाक्िका 
क्छीयोदश्चुना हरेः पदकमलशस्णग्रपनसंपात्ति ( खक) दुग (षू 

ग्यताम) दवि संपद् युद्टादित्यनन कखनिति स्तवकनाम सु्यन्नाह । 
२ दे अच्युनश्रधानपत्नि 1 समधिको वुटविरपक्ानतेषु 

भूयो च्यवन्तं मां हरिणद्यश्चुमिवाऽपाद्रपैयनायेर्यखाद् गृत्वा 
सुदो. ( दम्पस्योः ) मजुच्रूखच।रिणं निल विषेष्धीति भराययतते । 

९७ 
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शयेनोचाघु दुरषपय्ूपास अटवीषु नीषु सारङ्शावं हरिणा" 
समव धावन्तं माम अपाद्रानां कान्ता्णा जाद्ैः मरमम दादू 

छहीतवा युवोः श्नीपीतारामयोः अचञ्चला अजसारिणी दति 
शित्त य्य तं भक्तं विपे क्रु । रूपकोपमे भ्रलङ्कारा । वस 
न्ततिललफराटत्तम् ॥ २॥ 

मातहिंताऽहितविवेकविहीनमेतं 

मन्दं मुकुन्दवरणिनि मामनायीव । 
मागौननिवतैयितुमर्हसि मङ्कु माता 
कूपे निपित्सुमपि डिम्भुपेक्षते किम् ॥ ३ ॥ 

। मातरिनि । हे सुकृन्दस्य वरविनि घुन्दरि हे ! मातः 1 
दित्ताऽदिनपोरिष्टाऽनिषएटयोचितरेकेन रिचरेा हीनं मन्दं मूढप एत 
कविम् अमा योनिन्यान्मागन्मङ्घु 1 द्रा खङ्घु सपदि दुतम इत्य- 
मरः! निवनैयितुं परावर्तितुम् अर्ति योग्या भर्वाप्ति 1 तथ। हि 
कृपे अन्धौ निपतितुभिनच्छुं दिम्पं विशु माता उपेक्षते किमि 
ति । अर्थान्तरन्पासालङक"रः । वसन्वतिलकादृत्तम् 1 ३ ॥ 

विश्वस्य धात्नि भवती परिपास्यतीति .` 
व्रिशवस्य सम्यगमयै तु वयं चरामः । 

३्टेमातः ! सुङृन्दोत्तमजाये । दिताऽदितविचाररद्ितमेतं मा युमोौन्निवन्रयितुमद्सीवि सरूपे निपतितुमिच्ुं शिष्य जननी उ 
पेक्ष वि्मिच्यनेन समर्शयश्नाद् 1 

४ दे जगन्मातः | वयं भवती र्िष्यत्तीति विश्वासेन विभेव चरामः, पयं सिने ( जस्मान् ) मेषं प्रापय, नरक या नय, 
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` निःश्रेयसं गमय वा निरयं नेवी 

कीर्ति कमस यदि वा महतीमकीर्तिम् ॥ ९ ॥ 
विवस्यति । हे विन्वस्य जगतः धाति मातः | मवत श्रीः 

परिपास्यति इति सम्यकू विश्वस्य विवासं माप्य वयं तु अमं 
यथा तया चस, भरतः नित्यस मोक्षे गपय, वा नरकं निरये 

नवेः प्राप्चेः \ नीर भरापणे इत्पस्पा्धिङ्् । चा तेन कर्मणा 
कोतिं दीनोद्धरणर्ूपाभ्रू अकीततिप् श्रघःपातनख्पम् अवक; ल- 
भस । यथासदधयलङङ्ारः \ वसन्वात्तिककाटत्तम् ॥ ४ ॥ 

उचैरञतिमगिरो यदि नाऽग्धिघोषा 
उन्मादिनां सणित्तयः स्पृतयख नो चैत् । 
नारायणप्रणयिनीं नमतो मम लां 
नैःश्रेयसी न मत्रिता कथमम्ब संपत् ॥ ५ ॥ 

उश्चीरति। द जम्ब ! उच्चैः प्रि्थिवससमुद्रवव् घोषा पासा) 
ताः अकृरिमगिरः वेदासस्तां पदिनीःमिय्चदयः । पदि.न) षा 

उमादिनां सुक्तर्ना0) फणिततय उक्तिरूयाः स्मृतयः मन्नाद्षः 

ष्टी श्रशष्लुरदिं ( सश्चिनश्य सरेश्वव्येन ) गद्तीमयदन्ति क 
कमस ( चिश्वस्तस्य कृरेतिनयेनेन ) दति खध्रणयमाद 

द जभ्य {चेषा वेदवाचो यद्धे ससुद्धघोषाः ( ससुद्रनादच- 
शनिस्याः ) यदिन ( मवन्ति) प्व कद्नयोा ऽदि यदि उन्मन्तप्रल- 
पितानि ( नदव्छपायौनि) न ( भवन्ति ) तदि नारयणद्रेयस्ं 
स्थां नमस्कुयसो मम सुक्तिसम्पच्िः कथं न घ्याए्दिति श्ुत्तिसछन्योः 
श्रमाणमुशरन्यतया तचुक्त्यञुस्पारेण रपं नमतो मम चुक्तिस्वदयंः 
माचिनीदयाह । 
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प्सा विचा परमा परक्तरदतुभृतेत्यादयः" नो चेव तर्हि नारायणस्य 
प्रणयिनीं परिषां खां नमतः मम नैशश्रेयपी पोक्षरूपा सैपत् कर्थ 
भवित्ता ति नेति भावः) । सम्भावनाऽलद्ारः । वसन्ति 

कार्तम् ॥ ५॥ 

गीतोपदेशगुरुपल्ञि कूताऽऽगसो मे 
गोप्त्री खमेव मवताद्धवतापभाजः । । 
आत्माऽने ऽप्यकुशलेरपरैः सुरैः किं 
वद्ध; सयं किमु विमोचयिता वताऽन्यम् ॥ £ ॥ 

गीतेति । हे गीतोपदेशशुरोः कृष्णस्य चनि ! इताऽगषः 
विदिताऽपराधस्य भवस्य तापमाजः द्ादसेकिनः मे मम गोणी 
रक्षिका त्वमेव भरतात् । आशिषि तातङ् । तत्र हेवुः आलनः 
स्वस्याऽपि अवने रक्षणे ऽङुशङेरदसैरपरेरितरः सुरैः किं १ तथा 
हि वत वेदे । स्वये बड; अन्यं पुरूपं विमोचयिता किमु १ ने- 
स्पे; । काञ्यलिद्धायान्तरन्पापसपरिकराकड्काराः 1 वसन्तः 
खुकारत्तम् ॥ ६ ॥ 

€. . रिति १ कमांहति्मतिरुपास्तिरिति भतीतै- 
= १ 41 [+ च + सक्तो मुकुन्दसुव्रिङासिनि मुक्ल्युपायै; । 

दे भीनेपदेरागुसे. ( छप्णप्य ) चत्नि { संसारसन्तापमाशः 
तापराधस्य मम स्येव रक्षिका, सार्मस्कणे ऽप्यसमर्यैरन्यैदं ओः 
किमितिस्तरय ष्ठो ऽन्याद् फ मोचयेदिस्यनेनोपोदूबलयप्नाह) 
„७ दे सुुन्दुन्दरि ! गम्य ! कमात ( सस्कमोखरणं ) 

मतिः ( मननम्) उपात्तिः ( उपाक्तनम् ) श्येयं प्रसिदमोक्षो- 
पव ) सुक ( रदितः ) भनेकमफारकाऽपयधसववयिरस्मन्तदो 
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॥, 

असमाटशस्तवर जगत्यनुकस्प्मीयो 
नानाऽपराधनिधिरम्ब न रम्यते <न्यः ॥ ७ ॥ 

8 कमि । हे युङुन्दस्य सविकासिनि ! पटटपहिपि † क- 
माषटत्तिः सक्कपेकरण, पातिः सन्पत्तिः, उपास्सिर्दुव्तोपापनम, ति 
मतीत; । भतीते मयितर्यातेस्याद्यगर; । यु्सयुरायेमेप्तप्ता- 
धौैपक्तस्यक्तः नानाऽपएराघानां नतिः खनिः अतः जगति 
अनुकेम्पनीयः द्व्नीयः अन्यो पद्यतिरिक्तः दे अम्ब! अ- 
स्यास्तन य्न; १ न रुभ्पते न प्राप्यत्ते अतः पापितिखरं मां भ- 
कलोपायत्यक्तमुद्धुरष यदे लमस्रेति भावः ! काल्पङ््मरुङ्का- 
र 1 वसन्ततिखकाडत्तम् । अत्र व्यक्त इति पाटश्ारूपरः ॥७॥ 

पापार्भैकोष्पकलुपीकतनाधचेतः- 
पाथःभसादनविधो कतकायितोक्तिम् । 
यो ऽदं वाभि समयो यदुनाथयेषि 

तां त्वामन्यशरणः शरणं भपये ॥ < ॥ 
पावेत्ति १ दे यदुूनायस्य श्रीकृष्णस्य योपे पति !{ चःभ- 

~ 

$न्यस्नच द्यशयो जगति न लक्ष्यते दति सर्दथा गततिरहिवप्य मम 
स्वभष मुक्तिप्देस्पाद् 1 

ददे यदुनाययोचे { ( छृष्णपल्ि { } यो ऽं सम्यो भवामि 

( संस्यासदपरिच्छिघ्ना सतिथस्यिवं भूनो ऽस्मि ) ( स्मो ) पापदेतु- 
ककोषादऽ्विकीरुनदहिरिमानसरूपजकमिमैरखिकरणयि ध्य = फतय्छा- 
चितो ( कतकन्रलायमाना निसैन्कयोजायसाना उकति्यस्यास्त, 
निजघव्यनेन सक्रोपदरिचित्तव्रसादिनीसिति यावत्त ) तां ( श्र 
सितं ) त्वाम उनन्यगतिः ( सच् } शस्मे प्राप्तो ऽसेस्यष्द । 

भूवामित्भय इति २ पु० { 
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वास्स॑साराच अपिते विपुर भयं यस्य तादः. अहम् अनन्य- 
शरणः तद्यतिरिक्तरक्षकशुन्यः सन् पपं कलुषम् अधः निनि- 
त्त यस्य तेन कृप्रन र्पग कटुष्रीङ्तस्य आविीङ्गतस्य । 

कटटुपो ऽनच्छ आविल इत्यमरः 1 नाथस्य श्रीहरेश्ववसः अन्तः 
करणरूपस्य पायसः उदकस्य भमादनव्िभो स्वच्छीकरणे क- 
तकः । “निवी वीजःमिति लोके । तदिव आचरन्ती उक्तिव्पा- 
हारो यस्पाः सा तां पापक्तमापणोक्ति पाति यावत् 1 तां 
भौसद्धां सां क्षमी भपय शरणमागतो ऽपी । करावपि 
्गम्० । वसन्ततिलका ० ॥ < ॥ । 

निरतिशयव्रिमूते देति निष्किञ्चनो ऽदं 
मव्रद्वपरितप्तो भास्वराऽऽनन्दमृते । 
तदुपजनितवेकधस्त्वञ्जुषः कैटभरि- 
श्वरणनलिनयोमीमेनमयाऽषयामि ॥ ९ ॥ 

निरततिरयेत्ति \ हे निरत्ति्ाया विभूतर्वम यस्पाप्ततम- 
म्बुद्धो हे देवि! दे मास्रा देदीप्यमाना आनन्द्रूपा च मू- 
विथस्यास्तत्सम्बुद्धौ अकिखनो दरररः भवदवेन परितद्नश्चा- 
उह, तप्मात्तरापेव प्रपद्ये, एवं सत्तः उपजानित्तः सज्ञातः वोधो 
कषान यस्यसः स्रं जपते भील्या सवते तस्य त्वत्सदितष्ये- 
सयव! । उपपोसेदाऽभावाच केटभास्पिमन; चरणे नलिन 

इव तयोः अद्य एनं मां उविप् श्रारमानमेव अपयामि समर्पैवा- 
मीखधः । परिराल्कारः । माछिनीदत्तम् ॥ ९ ॥ 

९. दं स्दवातिशाय्येश्वर्वे | प्रस्फुरुदानन्यमूर्ते १ दरिद्रः संसार 
रूपयना$नलसन्तप्ता ऽह त्वया समुत्पादिवघानः सव्र सामानं ए्व- 
रखाषहटतष्य दरः पादूपष् समपद्नलयससक्चसपणं प्रतिजप्नीते 
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महृति भक्ती मामार्याणां कुरे समजीजनद् 
1 भत्रपथपरिश्रान्तं कायातरूननयद् गुरून् । 

दारणत्ररणं साकं शनोरावचीकरदिन्दिरे 

किमिह बहुना संपूर्णो मे चिरेण मनोरथः ॥ १० ॥ 

_ महीति । हे इन्दिरे कगलवाभिनि } भवती लक्षः णा 

फषिम् श्रायी्णां र्ठानां मदति पूज्ये ठे वैशे समजीजनत् उ- 

त्पदयामास \ जन जनने इयस्माण्यजन्तात् खड? तत्च्छौ 

चि घन्दवनादिसं दीय ! तथा मपवे सेसास्मर्मे परि- 

आन्तमततिचिन्न मां छायाप्रघानान् चख्न् शृत्तरूपाच गख्न् 

देखिकान् अनयरमापयामासि ॥ अकथितं चेति द्वकम 1 

पुनपा मया छल्या शौरी सङगं यथव शरणवरणं पप ९ 

क्षणं कुर्विति भा्यनाप् अचीकरत्कारयामाम । कि बहुना, इद् 

अरिमन् सव; जन्मनि वा प्चिरेण दूतमेव मे मनोरथः इच्छा 

सम्पू; संपन्नः अभूदिति भावः 1 कृ{रकदीपकिङ्कारः \ द 

रिणीरत्तप ॥ १० ॥ 

हृं प्त्तह्मेचदनयं संगुण्व्तः कस्तां 

, मोदेनाऽऽदिमद्षान्दिकस्य फणिनो गृधी सदलं मुहः } 

ष्न्हेश्ीः} मवद स्यं शष्ठानायुचचे चैशे उस्पादितचती, सं 

सा र्भ्यह्धन्तं ( मा) छायातर्न् { छायाद्रयानद्रक्रूपाच्, स~ 

अयदानिन घान्विष्दसान् ) सुकच् म्पपि्वनो पपं हरौ मां चरणद्वी- 

कारणे सेवतः कारिलयनी, घ्या इन्दे, “स्वरेण मे ऽभीख्षिते परि- 

पूर्योसिनि स्तो पूनिजन्यमानन्दमाविस्कसोति 
1 
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तत्कारोदितचारुमारुतध्रुतलतकेलिगादश्रमं 
प्रं सेपरति मे प्रसीदतु रमे पक्षीन्द्रवाहं महः ॥ ११॥ 

हमिति । हे से 1 हदयस्य पिय॑.हचमू अनये निष्पापष् 

एतन्मन्निपितं पयानां शोकानां सहसरं मादेन दर्पेण संमृणतः 
आरदिमशान्दिकिस्य भाष्यक्रास्तत्तकस्य फणिनः शेषस्य मूरा 
कषिरसां सहं स॒हुषीरं वारं कम्पयतां चलतु । स एव काकः स 
मयः तस्मिन्तुदितेनोसखननेन चारमारुतेन सुन्द्रवायुना धतः 
गतः तव केरयाः क्रीडायाः गाढः; अन्तः श्रमां यस्प तद् 

भर्ने) पुराणे मतनधलेतेयमरः \ पक्षीन्द्रो गरुडः वाहः वाहन 
यस्य तन्प्हः विष्ण्ारूपं तजः मे भरपीदतु । भरसत्तं भवह । क" 
उ्यलिङ्गमकङ्कारः । श्ादखविक्री डित टतम् 1 ९९ ॥ 

= 9 [8 तेजन येयं नाऽइद्रियते कतिः कतिपयैरीप्यायृहीतैजने- , 
चित्रं सेतर विपश्चितामकल्ुषे चित्ते विधत्त मुदम् । 
विश्वस्याऽम्ब मनो दुनोति दयिताविद्छेषिणां या णां 
ने किं कोकिरुकाकरी मवति सा तोषाय योपाज्ञषाम् १२ 

या इति \ हे विश्वस्पाऽम्ब् ! जगतो मातः ! या इयं पूै- 
ग्रथिता ल्मीसदखरूपा ऊतिः काव्परूपा ह्यपा मरण 

११ भगवति । दय प्रियमनषद्मेतत् पच्चसदस्रमाकर्भयतः 
मरघानन्याकराचिाचाचस्य फणिनः ({ मदामाप्यकारपतञ्जटि- 
तया धवतीणवतः खओेषस्य ) शिरुसदस्सम् ( असिनन्दकतया ) क- 
्पतादर) तत्कम्पनावऽच रोत्पन्नवाताइक्नीतमधसीषीडाघनपरिथ्मं 
पदीन्द्रवाषटं ( गरुहयादनकं >) भ्रखिद्धः तेजा ( दरिरूपम््) म 
शुना मम म्रस्तादं कत्विति निजपयिताप्ररसापूकामाशखात्ते । 
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रसैः कपोनेतमीन्तेनोद्रिसे = स्वौक्ियते शिव फति. 
हिल 1 विपश्चित धीपताम् अकट्पे स्वच्छे सिते दं श्वं 
विषतते करोति \ अत्र दान्तः, या शयं दोकिनस्प पिकस्य का- 
कटी अव्यक्तपुरष्बनिः 1 काफली तु करे षे ध्वनाचित्य- 
भर 1 दुपितया चिष्ेपिणां ियुक्तानां चृणां मनः दुनेनि सेः 
दप्ति सा काकली योपाजुर्णा सद्धीकानां पुसां पुरूपाणां तेषा 
पष््पोय भव्ष्तिनो किं! शार्टृरुविक्री° ॥ १२॥ 

बहुस्तबकसासुरस्तव नेवरस्तवस्वस्तसः 
भक्ञस्तविबुधस्तुतखियुगनायिके वस्तुतः } 
समस्तमपि वाञ्छितं धरितनुते सदानन्दन- 
सथितिः सुरभिर रतेरपि दियो दश्रामोदयय् ॥ १३ ॥ 

षदिति ! दे धिधुगस्य चिष्णोनौपिके ! दषटुभिरनेकैः स्- 
सफ प्रकरणाद्पैरन्यत्र य॒च्छैः मसुरो देदीप्यमानः पत्था परश 
सो्विडुयेदैःप्ष्टैश्च सुतः सव नवः पएततसदस्तपथर- 

< 

१२ दहे जगन्मातः { विर्लैमैत्छरिभिः यखिज्ननैपैवं रचना न 
धदमान्पते सैवेयं सनोापिणां निमैे ऽन्तः कर्णे खन्तोयं सजुतते इति 
पिपरावियोगिनो जनान मनसे यः पीयति स प्व कोकिटि्ुरप्र- 
मयुर्व्यतिः सेयुकतानं चोदय न सयत्ति किम् दस्येत् द्रढयन्नाह) 

१३ च्नियुगनायिके 1 ( धिविक्रममाये ) यदुप्तयफमादछरः, 
( चहुमिः स्तकैः प्रकरणेः यच्छे भास्त्ररः ) ष्ठिः पण्डितदेदैशय 
चिद्धुवः, सदोनन्द्नस्तक्तिः ( स्ववामानन्ददा, स्थिविर्यष्य, सयदा 
नन्दनयनि छितियरप ख चछ ) सुगर्वभिः स्सैः { मस्माभिः 
मकरदैष्य)दये द्वरितः अऽमोदयन् (नवयन, सुमिता. कुर्व) सयं 
सेव स्तवस्तत्तशः ( स्तोवकटपदृश्तः ) खमरश्रमभीच्लितं पूरयतीति 
स्ते स्ुरनरुन्यासेपणपुरःखरं सफछामीएटपदृत्वं वरणयन्नाद् 1 

# 9.1 
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मेत यदि वेतनं सुरभिदुग्धदोहाजनः ˆ - 
स काममुपमीयते' जननि तेन नैवेतरः ॥ १६॥ 

समस्तेति । हे जननि ! यः पुमान तव समक्तयुशेवेः 
-षकलगुणानिषेः भ्रमृतकल्पष्क्तेः छधामधुरस्य अरस्य स्तस्य 

परिशीलनात् पठनादिना भाधितं फलधुपैति स तेन परिकीलन- 
कर्मणा इतरं कामं नेवोपनी यते न माप्यते८१) इति काकुः, तरि 
भाप्यतएव । अन्न दृष्टान्तः 1 जनः दोहनकर्मेणि वेतनादिना 
नियुक्तः घुरमिदुश्दो दनाद्रतनं शतिं यदि लभेत तावता सः 
इततरं कापं नोपनीयते इति न आपत सवौन्कामानवापठुयादिति 
भ्रावः(1) । अव वर्यीऽवरण्यानां धर्मैक्येन दीपकमलंकारः । 
एध्वी? 1 १६1 

साऽऽनन्दं ये सरसमनसः स्वादु रुष्मीसहसं 
` जेगीयन्ते जगति जनितश्रीनिवासप्रलादम् । 
शान्तत्रासां विततिममितां शर्मेणां निर्मिमाणा 
तेषमेषा विहरतितरामिन्दिरा मन्दिरिषु ॥ १७ ॥ 

सानन्दमिति । सरं समीतिकं मनौ चेषांतेये मांसः 

जनित उलयन्नः श्रीनिवानस्व प्रसादो यस्पात्तच् स्वादु मधुरं 

मधेदक्षीर्दोदिग मात्तफायतय। वेतनं श्राव्यं यया न मवति वधेत 
रस्तोच्रपाठकरूषाऽ$कतव्य फलं नाऽगक्षिष्यत धति स्तोत्रपाठफरमाद ॥ि 

२७ दहे मातः { र्खिकान्तरद्धा ये उन्वाद्िननायाय्णक्रोति मधुरः 
खंवमीमटश्वाख्यमेनत म्तोध्रं सद्य जमति जगीयन्ते € पुनः तुगा 
चन्ति ) तेष देसु मपगतिमीति छुपसन्तनि कुन्ती व! खकभो- 
रस्यन्तं पीडते दाते पुनरेयसस्तोश्रषाटफलमाद । 

९ सरनग्यमे इति ९ भुर पा ६ 
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सक्ष्पीषहसं जगति शरुवि जेगीयन्ते ऽमीक्ष्णं मापन्ति तेषां प. 
न्दरेषु षु शान्तः त्रासो यस्याः तापर् अपिवा वन्दी चर्मणां 
केरपाणाना वितति -तिस्तारं तिमिमायेषा भर्सवुस्पपाना८) प्रह 

पदस्या इन्वत रुकष्पोविहसंतितराम् 1 अरयन्ते क्रीदतीव्यर्थः ॥ 
भन्द्क्रान्ता>॥ १७) 

पोतरेणाऽऽत्ेयगेत्रारणनयचणश्रीनिवासाऽष्वरीन्दोः ` 
शरीमद्रामाङ्त्रिभक्तिपरमुदितरधुनाथायैयञ्चाऽऽत्मजेन } 
वेदान्ताचधपादाभ्बुजिनिदहितददा वेङ्कटाऽभयेग कके. 
रम्यं उदमीसहखं पठत दृढतरं निव्यकस्याणकामाः॥ १ < 

इति श्रीम्काञ्चीनगरनायकताताचार्यभागिनेयवाजपेय- 
सवेषषठाऽसोषीमादियाग्यातरयवशमोक्तिकी मवदप्यव्या- 
चायेतनूभवस्य द्ेषयमकचक्रवतिनो रघुनाथाचा- 

येयज्बनः पुत्रेण वेङ्कटाचर्येण विराचते श्री 
मछ्मीसहसे फस्तवकः पञ्चविंशो भ्र- 

न्थश्च सम्पूणतामगमत् ॥ २५ ॥ 
पत्रेण 1 हे नित्यं करपाये कामो येषां तत्पन्बुदी, ह 

नसः! अनियमोश्रस्प यामरगभूतश्चाऽपौ नयचगो न्पायतरित्त, 

1 

१८ ए छच्िरकछनरेप्सवः 1 स्रेयगोश्राऽखद्धारमीनिशधीनिषा- 
सादिन, स्थुनयपदसक्तिसंतुणस्घुना धाच्छाययस्वस्युतेमे से 
दुन्ताच्छये({ येड्टनाथनामकनिजगुखं >चरणसरोजासक्तमान- 
सेन येद्ूखाचया्यैण रचिते मनोहरमिदं खुदम खष्टे साऽऽप्रह पट 
सेति निजचसोर्कीर्तनचु रखरनुपदिषम् स्तय स्तोश्रं चोपसहरति 1 
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स्तेन धि इति चणप् । श्रीनिवासमंशचकः अध्वरीनदुय यन् 
राज।(नस्य पत्रेण नप्त्रा, पुनः श्रीमद्रामद्धिभक्तया सुनो षौ 
रयुनापारूप आर्थयञ्वा शरष्टवायजृकतस्तप्याऽऽत्मजेनं पुत्रेण, पुन 
वेद्प्ताऽऽचार्षाणां रामातुजमतमनंकलक्ष्मणाचायागां यदा 
स्वस्प क्वेवैदान्ताऽध्यापकवेङ्कटाऽऽचायौ णां पाद्ाम्बुन नि 

सँ हन्मो येन सेन वेङटायेण वेङ्कट ऽध्दरिकविना क्ल निर्म 

रम्यं मनोहरम् इदं श्रीमलक्षमी तदसं ददतरं श्रद्धा भक्तिसम। न्विता 

उथोनुसन्वानसदहितामिस्यभैः । पठते परिक्षीयत, तेन च मनतं 
पैीप मद्रकमिति शिष्रपर । सखग्धरादचम् ॥ १८ ॥ 

श्रीकृष्णात्रिङलोदबः शिवमही रलस्य यः सर्र 
दवो पा्यवान् यजुःश्ुततिषरः सिद्धेदत्रसे योगर।२.। 
रामस्न्तनयः समस्तबिदुयैः कायां कृताव्रवा्यनः 
एृष्णप्तस्प छतः कखाषु कुकनसतस्याऽप्यभूद्रासमः॥१॥ 
यः श्रीरापपदाम्डुजद्र¶रसाऽऽस्वादैकरोरम्बको 
वेगरद्पाकृतिक्रान्यनारककर(शलङ्कारररनाकरः । 

पावदुद्रियलोदये तरितवान् स श्रीनिनासः कवि 
त्र वेङ्कटपञ्यनिधितमिदं र्मीसहस्राऽभिधम् ॥२॥ 

अनेकाऽयो एकपदा दया सेश्रोध्य यत्नत; 1 
अस्पराज्निप्क(सिता देवै रटनानीचर यथा ऽम्युधेः ॥ ३ ॥ 

ˆ प्प्र्तिरश्रदरपदालिवोदनश्ाके ऽन्ध्यष्टाऽद्रिधाव्रीपिते 
घे दुन्दुमितेशषके हरितियौ मार्गाऽऽपन्ते युर 1 
दीक करवीरनापनगरे लट्मीसदसस्तुते- 

नपि ऽन्नं रषुरीरघन्दररपदेदन्ा रविन्दे ऽपिवा ॥ ४॥ 
सूलपत्यन्तराभावादङ्ञानाद्ग्न्तनो ऽपिवा 

यदूतराऽमङ्गतं ठन्मे शोधनीयं महतधैः ॥ %५॥ 
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धूक्तपत्राऽस्ति यतपापस्तहुरोरव मरेन हि। 
दुरुक्तमास्ति चेसिञ्चित्न्ममैव गुरो मै हि ५ ६॥ 
विद्रा यादे मे दोषान् युणान् वा कययन्द तव् । . 
ठेस्यं मनो मे मतुते शाक्तिः कषद! भवेद ॥ ७ ॥ 
हप्वासमामैणविभूपित्तपागिकञ्ाव 
साऽम्भस्तटिन्नलधरोपमनीखवेदत् 1 

आजानुबाहु गखाद्रनिवेश्रदीषाद् 
र(मत्परं करिमापि तस्तम् न जनि ॥८॥ 

हत श्रीरावजीमदहाराजाऽपरनाम्ना श्रीनिवासपण्डितेन बि- 
रवितायां पारयोधिन्पार्यायां श्वीमद्मीसषस्रयी- 

कायां फठस्ववकः पञ्चविंशो ्रन्यश्च सम्पूणं 
परफाणतमाम् ॥ २५ 1 

दह नगु्दा$ऽनननन्देन्दु( १९८६३ )मिते भूपस्य विक्रमस्याद्य । 
संक्षिप्य शेचिरेषा सखिता फादयं इदरिथियग्रोष्ये ॥२॥ 
खाध्रं विकरेकय सम्यम् विचय मस्या ऽचघूतमरसस्या ॥२॥ 
भ्राखीगनव्यद्स्योस्तरतमभावे धिदृन्तु चिं: ३॥ 
गोत्तमगोच्रचुरन्यसरखकिद्दखरेः खतो चिनीतार्मा 
तेखद्ध रामश्पस्पे रस्येमां इचिमापयदछकषम्ये ॥ ४ ॥ 

दति भीमानवरद्व्युपाहतैकङ्कयमसास्िविरच्ितायां क्ष्म 
स््ावतरपनिःलणिक्तायां प्खरतयको श्रस्यच्च स्वर्पूणेः ( 


